
 

 

 

.ةمألا سلجم سيئر بئان ودادمح راتخم ديسلا :ةسائرلا

.ةيلاملا ريزو ،يواشرح ميركلا دبع ديسلا :ةموكحلا ليثمت

.ءاسم ةرشع ةسماخلا ةقيقدلاو ةثلاثلا ةعاسلا ىلع ةسلجلا تحتتفإ

،ةمألا سلجم سيئر ديسلا نع ةباينو ةيادبلا يف .ةحوتفم ةسلجلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
ّصن ةشقانمو َضرع مويلا انتسلج لامعأ لودج نمضتي .هل قفارملا دفولابو ةموكحلا لثمم ديسلاب -مكمساب- بحرأ
.كرامجلا نوناق نّمضتملا 79/07 مقر نوناقلل مّمتملاو ّلدعملا نوناقلا

ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأ ،هنم 68 ةداملا اميسال ةمألا سلجمل يلخّادلا ماظنلل اقفوو روتّسدلا نم 120 ةداملل اقبط
.اروكشم لضفتيلف ،نوناقلا ّصن لوح هضرع ميدقتل ةموكحلا ّلثمم

ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب ،ةسلجلا سيئر يديس اركش :ةموكحلا لثمم ديسلا
نوناقلا عورشمل ةضيرعلا طوطخلا ميدقتل ةموكحلا مساب مكمامأ مدقتأ نأ يل ميظع فرشل هنإ ،ةمألا سلجم ءاضعأ
ينطولا يبعشلا سلجملا هيلع قداص نأ قبس يذلاو ،ةموكحلا فرط نم حرتقملا كرامجلا نوناقل مّمتملاو لدعملا

.م1998 ناوج 03 مويل ّةينلعلا ةسلجلا لالخ

-لالقتسالا ديعل نيثالثلاو ةسداسلا ىركذلا ةبسانمب- مكل مدقأو ،اعيمج مّكييحأل ةصرفلا هذه منتغأ نأ يل اوحمسإ
اعيمج انيلع ةبسانملا هذه ديعي نأ ريدقلا َّيلعلا لأسأ امك ،ةّمألل ةمدخ ةليبنلا مكماهم يف حاجنلاب ةصلاخلا يتاّينمت
.راهدزالاو رارقتسالاب معنت رئازجلاو

كرامجلا نوناقل ممتملاو لدعملا نوناقلا عورشم نإ ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
يف ءاوس يكرمجلا عيرشتلا فييكتل ةيرورض تاليدعت لاخدإب يداصتقالا حالصإلا راسم راطإ يف نوملعت امك يتأي
.ةيقيبطتلا هتاءارجإو هتايلآ يف وأ هئدابم

يفو ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا معد يف هرود ةيقرت و ،ةيروتسدلا ماكحألا عم يكرمجلا عيرشتلا ةقباطم نإ
يف ةجردملا تاحارتقالل ىربك رواحمو ئدابم لكشت لماوع اهلك ،ةيلودلا تالدابملا ىرجم يف انداصتقال لاعف جامدإ
.ةقداصملاو ةساردلل مكيلع ضورعملا صنلا عورشم



ةيساسأ فئاظو ثالث ّيدؤت ،يداصتقالا ميظنتلل ةماه ةادأ ةلود لك يف لِّكشي يكرمجلا ماظنلا ّنإف عيمجلا ملعي امك
:يهو الأ
.اهب لومعملا سيياقملاو دعاوقلا عم اهتقباطمو جراخلا عم ةيراجتلا تايلمعلا ّةيعرش ةبقارم.1
قفتملا دعاوقلاب وأ ،ةينطولا ةحلصملاب سمت نأ اهنأش نم يتلا تاجوتنملاو تالماعملا ءازإ داصتقالا ةيامح.2
.يلودلا ىوتسملا ىلع اهيلع
.ةيئابجلا هبشو ةيئابجلا دراوملا ليصحت.3

ةبسنلاب ةيرهوج ةيمهأ يستكت فئاظولا هذه ةسرامم فورظو ،كرامجلل ةينطولا ةرادإلا ةعاجن نإف ،هيلعو
،ةجهتنملا ةيداصتقالا ةسايسلا عم ةمجسنمو ،ةققدم ةينوناق تاءارجإ قيرط نع اريطأت بلطتتو ينطولا داصتقالل
.يكرمجلا ناديملا يف ةيلودلا تايقافتالا نم ةقثبنملا دعاوقلا عمو

صئاقنلا ضعب ىلإ -ةيادبلا يف- ريشأ نأ يل اوحمسا ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
تاحالصإلا نم يتأتملا ديدجلا يداصتقالا راطإلا عم ةنراقم ،يلاحلا يكرمجلا انعيرشت يف ةنمضتملا تالالتخالاو
اذه يف ةيلودلا تاءارجإلا نم ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اهحيحصت مكيلع ضورعملا عورشملا اذه حرتقي يذلاو
.يكرمجلا انعيرشت يف اماجسنا بلطتت يتلاو ناديملا

خرؤملا 79/07 مقر نوناقلاب لدعملاو ،1962 ربمسيد 31 نوناق بجومب هب لومعملا لماشلا يكرمجلا ماظنلا نإ
عيرشتلا زكتريو ،يداصتقالا انماظن اهفرع وأ اهتفرع يتلا تالوحتلا فلتخم هتزواجت دق 1979 ةيليوج 21 يف
ةراجتلل ةلودلا راكتحاو داصتقالل يزكرملا طيطختلا تاحلطصم ىلع لوعفملا ةيراسلا ةيكرمجلا تاءارجإلا ةيبلغأو
.لاثملا ليبس ىلع ةيبنجأ ةسسؤمو ةصاخ ةسسؤم ،ةيمومع ةسسؤم يأ ،نيلخدتملا ةعيبط يف زييمتلا اذكو ،ةيجراخلا

يداصتقا عباط تاذ ةيفرظ لكاشم ةهجاومل ةيلاتتملا ةيلاملا نيناوق يف ةنس لك يف ةجردملا ةديدعلا تاليدعتلا نإ
بايغ ءارج نم ،هقيبطت يف ّمكّحتلا تّبعصو هرّوصت تّدقع امك يكرمجلا عيرشتلا ترثعب دق ،يراجت وأ ينازيم
اوناك ءاوس نيلخدتملا فلتخم اذكو كرامجلا يفظوم تابجاوو قوقحو تايلوؤسملا ديدحت يف ةقدلا مدعو حوضولا
دعاوقل اقفو نيلماعتملل اهميدقت بجاولا تانامضلا ةلأسم حرطت ،ةيكرمجلا تايلمعلاب نيينعم اصاخشأ وأ تاسسؤم
ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا عم ةيشامتم ريغ ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارم دعاوق ضعب تحبصأ امك ،نوناقلا ةلود
.ةيلودلا تالدابملا ىلع ةقبطملا دعاوقلا صوصخب

يف تاليدعت لاخدإو رظنلا ةداعإ قيرط نع اهب لفكتلا تبلطت يتلا بناوجلا ضعب لوح ةماع تاظحالم هذهو
ةساردلا دصق رقوملا مكسلجم ىلع حرتقملا عورشملا يف ةجردم ةدام 17 لالخ نم كلذو يكرمجلا انعيرشت
ءاغلإو ،ةديدج ةدام )22( ةفاضإو ،يلاحلا نوناقلا نم ةدام )245( ليدعـت يف ماـكحألا هذه لثمتتو ،هيلع ةقداصملاو
.يلاحلا نوناقلا نم ةدام )60( ىلع ءاقبإلاو يلاحلا نوناقلا نم ةدام )50(

عيطتسن ةيساسأ رواحم ةسمخ يف تاءاغلإلاو تافاضإلا اهيف امب تاليدعتلا هذه لك بيترت نكمي ،ةيلامجإ ةفصب
:يلي امك اهفادهأو اهاوتحم صيخلت
كلذو نييداصتقالا نيلماعتملل اهميدقت بجاولا تانامضلا قيقدتو ةيروتسدلا ماكحألل اقفو نوناقلا دعاوق ديسجت.1
اذكو ،ةباقرلل نيعضاخلا صاخشألاو علسلا ءازإ اهتابجاوو ةيكرمجلا فئاظولا ةسرامم طورش ديدحت ةداعإب
.يضاقلا لمعو ةطلس ميعدتبو كرامجلا ةرادإل ةيريدقتلا ةطلسلا يف رظنلا ةداعإب
نيلماعتملل ةيقيقح تانامض يطعتو ةيدرفلا تايرحلا مارتحا نمضت ىوتسملا اذه ىلع تاليدعتلا نإ
.نييداصتقالا
ديحوت قيرط نع كرامجلل ةيمومعلا ةمدخلا ةمهمل رابتعالا ةداعإو ،ةيكرمجلا تايلآلا ةيلومشو دايح ديسجت.2
عجشتو نيلماعتملا نيب ةميلس ةسفانم نمضت فوس ةديدجلا ماكحألا نإ .نيلماعتملا لك ىلع ةقبطملا دعاوقلا
.فارتحالاو ةعاجنلا
عيرشتلا ةمءالم يف عرش تاءارجإلا طيسبتو ةيكرمجلا تاحلطصملاو دعاوقلا ماجسنا ،ماجسنالا ىوتسم ىلع.3
يتلا ةيلودلا تادهاعملا عمو ،ةهج نم ةيمومعلا ةبساحملا نوناقو ،يرحبلا نوناقلا ،ةراجتلا نوناق عم يكرمجلا
تادهاعمب اساسأ رمألا قلعتيو ،ىرخأ ةهج نم اهيلإ مامضنالا كشو ىلع يه يتلا وأ رئازجلا اهيلإ تمضنا
ام اذهو ،عئاضبلل تقؤملا لوبقلاو ةيداصتقالا ةيكرمجلا ةمظنألا طيسبتو ماجسنا لوح )لوبمطساو ،ُوتُويك(
لقنتو لامعتسا ،ليوحت ،نيزختب صخرت ةصاخ تاءارجإ قيرط نع ،ةيداصتقالا تاطاشنلا عيجشتب حمسي
.عئاضبلا هذه سمي دق يداصتقا عباط يذ رظح لكو موسرلاو قوقحلا فيقوت عم عئاضبلا

هلاخدإ مت دق ةيكرمجلا ةفيرعتلل ةدعاقك هب لومعملاو عئاضبلا نينقتو نييعتل مجسنملا ماظنلا نإف ىرخأ ةهج نمو
ةيكلملا قوقح ةيامحب ةقلعتملاو ،ايلود اهيلع قفتملا تايلآلاو تايقافتالا يف ةنَمضتملا دعاوقلا نأ امك ،عورشملا اذه يف



لضفأ ةيامحب حمسيو شغلاو ديلقتلا عمقل ينوناقلا راطإلا معديس امم عورشملا اذه يف اهب لفكتلا مت دق ةيركفلا
.ينطولا قوسلا ىوتسم ىلع ةميلس ةسفانم طورش مارتحا نمضيو كلهتسملاو ينطولا داصتقالل

عئاضبلل ةيكرمجلا ةميقلا ةلأسم ةيمهأ ىلإ ةراشإلا ردجت ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا صوصخبو ريخألا يفو
ةميقلا موهفم دسجت يتلاو ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا )G.A.A.T( ةيقافتا دعاوقل اقفو عورشملا اذه يف اهتجلاعم تمت يتلا
رفوي ةيحلاصتلا ةميقلا حلطصم نإف لعفلاب .هعفد بجاولا يقيقحلا رعسلا يأ la valeur transactionnelle ةيحلاصتلا

يف ةيعوضوملاو دايحلاو ةيفافشلا نمضت تايلآ ىلع زكتريو هب حرصملا رعسلا ليدعت يف ةمارصلا نامض طورش
.يئابجلا وأ يداصتقالا ،يسايسلا عباطلا تاذ تارابتعالا يدافت عم ريدقتلا

نم تاءارجإلا هذه نإ ذإ عورشملا اذه يف اماه اعوضوم ةيكرمجلا تاءارجإلاب قلعتملا روحملا لكش دقل.4
تاحاسمو نزاخملا يف عئاضبلا عاديإ لاجآ اذكو ،ةيكرمجلا تايلمعلا فيلاكت صيلقتو ليهست ،طيسبت اهنأش
نيلواقملل اعجشم الماعو ةيجراخلا انتالدابـم ةعاجن ةيقرتل ازفاح نوكي فوس اذهو ،تقؤملا عاديإلا
زواجتب نيلماعتملل حمسي فوس امم نوهرلاب ةيداعلا تالافكلا لادبتسا نكمي لاثملا ليبس ىلعف ،نيرمثتسملاو
ريدصتلل ةتقؤم تاحاسمو نزاخم ثادحتسا وأ ةسسؤملا رقم يف عئاضبلا ةكرمج نكمي امك ةيلاملا تابوعصلا
.نيردصملا عيجشتل كلذو

ىلإ ةيمارلاو ةحرتقملا ماكحألا لالخ نم رهظي ةيكرمجلا تاءارجإلا يف ةعرسلاو ةيلاعفلا نع ثحبلا نأ امك
.تاءارجإلا ذيفنت يف ةيمقرلا ةمظنألاو يلآلا مالعإلا لامعتسا

ةماه تاحارتقا عوضوم تلكش دق ةيئاضقلاو ةيرادإلا ةعباتملا تاءارجإ اذكو تاعزانملاب لفكتلا دعاوق نإ.5
ماظن ةيلاعف نامض ىلعو نوناقلا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا ىلإو ،تافلاخملل قيقدلا ديدحتلاو حيضوتلا ىلإ يمرت
.نيلماعتملا قوقح مارتحاو شغلاو تافلاخملا ةبوقعو ةعباتملا

كرامجلا نوناق ليدعت نأ كش نود نمف ،متظحال امك ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا
لبقتسمل ماه لماع لوح ةلماش ةفصب زكتري ةقداصملاو ةساردلل مكيلع ضورعملا عورشملا اذه يف حرتقم وه امك
ةفصب هجامدإو ةيسفانتلا هتاردق عفرلو انداصتقا ةيقرتل ةيوق ةادأ يكرمجلا انماظن لعجب ُقلعتي رمألا نإ .انداصتقا
.يملاعلا داصتقالا يف ةلّاعفو ةمجسنم

قيرط نع كلذو ةيناديم ريبادتب مّعدي فوس يكرمجلا عيرشتلا يف حالصإلا اذه نأ ىلإ ريشأ نأ دوأ ريخألا يفو
ةريخألا نينسلا يف تلكش يتلا ناوعألاو تاراطإلا نيوكتو ةينطولا كرامجلا حلاصم ةنرصع تادوهجم ةلصاوم
.ةيلاملا عاطق يف تايولوألا لبقتسملا يف ىقبت فوسو

هيلع قداصملاو ةموكحلا فرط نم مدقملا نوناقلا عورشم اهيلع زكتري يتلا فادهألاو ةماعلا تارابتعالا يه مكلت
مكهابتنا نسح ىلع اركش .هيلع ةقداصملا دصق رقوملا مكسلجم ىلع ضورعملاو ينطولا يبعشلا سلجملا فرط نم
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

نوؤشلا ةنجل ررقم ديسلا ىلإ ةملكلا ليحأو ،هضرع ىلع ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم لضفتيلف ،هريرقت ميدقتل ةيلاملاو ةيداصتقالا

ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،مهل قفارملا دفولاو نومرتحملا ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا :ررقملا ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،روضحلا ةداسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم

21 يف خرؤملا 79/07 مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن نع يديهمتلا ريرقتلا مكيلع ضرعأ نأ ينفرشي
:يه رصانع ةعبرأ نم ريرقتلا اذه نوكتي .كرامجلا نوناق نمضتملا 1979 ويلوي

.ةمدقم.1
.ديدجلا نوناقلل ةيساسألا طاقنلا.2
.تايصوتو تاظحالم.3
.ةمتاخ.4



ةـمدـقـم

ناوج 13 ـل قفاوملا ـه1419 رفص 21 يف خرؤملا ةمألا سلجم سيئر ديسلا فرط نم ةلاحإلا رارق ىلع ءانب
سلجمل يلخادلا ماظنلا نم ،50و 46 ،45 ،43 ،42 ،41 ،40 ،36 ،29 ،24 ،23 :داوملا ماكحأل اقبطو ،1998

سيئر روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب ،سلجملا رقمب تاعامتجا ةعبرأ ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل تدقع ،ةمألا
مقر نوناقلل ممتملاو لدعملا نوناقلا صن ةشقانمو ةساردل تصصخ ،1998 ناوج 28و 24 ،21 ،17 مايأ ةنجللا

.كرامجلا نوناق نمضتملا م1979 ويلوي 21 ـل قفاوملا ـه1399 نابعش 26 يف خرؤملا 79/07

:ةداسلا مهو اوضع رشع ةعست نم ةنجللا نوكتت

،اسيئر روتيب نب دمحأ.1
،ةنجللا سيئرل ابئان تباث نب يزع.2
،ةنجلل اررقم بلاط هللا دبع.3
،اوضع يدالخ قانشوب دمحم يديس.4
،اوضع بلاط فيرش دمحم.5
،اوضع يعيبر ديشر.6
،اوضع ليلق رهاطلا.7
،اوضع راوق رينم.8
،اوضع يزيقلا يلع.9
،اوضع يجاح نامثع.10
،اوضع نومرج دمحم.11
،اوضع يناكرب ديزوب.12
،اوضع يبيرز ريذن.13
،اوضع هيب ديعس.14
،اوضع شادمح رداقلا دبع.15
،اوضع رعاو نب ميلس.16
،اوضع ةريوعل ظيفحلا دبع.17
،اوضع يليعامسا نب دمحم.18
.اوضع راطرط دمحأ.19

ةنجللا ررقم بلاط هللا دبع ديسلا ةسائرب نيعوطتم ءاضعأ ةسمخ نم نوكتت لمع ةعومجم ةنجللا تلكش دقو
:ةداسلا نم لك ةيوضعو

،يدالخ قانشوب دمحم يديس-
،راوق رينم-
،يليعامسا نب دمحم-
.يناكرب ديزوب-

ىلع ضرع هنع اريرقت تدعأو ،صنلا ةساردل 1998 ناوج 23و 22 ،21 مايأ ةعومجملا هذه تعمتجا دقو
هئارثإو هتشقانمل 1998 ناوج 21 موي ةنجللا سيئر روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب سلجملا رقمب دقع عامتجا يف ةنجللا
.ةنجللا ءاضعأ فرط نم

الاوز فصنلاو ةيناثلا ةعاسلا ىلع 98 ناوج 28 موي سلجملا رقمب اعامتجا ضرغلا اذهل ةنجللا تدقع امك



ريزو يواشرح ميركلا دبع ديسلا ةموكحلا لثمم ةوعد تمت نأ دعب كلذو ةنجللا سيئر روتيب نب دمحأ ديسلا ةسائرب
فيرشلا بياشو ةينازيملاب فلكملا بدتنملا ريزولا يتيهارب يلع :نيديسلا ةقفر عامتجالا اذه رضح يذلا ،ةيلاملا
.كرامجلل ماعلا ريدملا ميهاربإ

احرش مدقو ،ةنجللا ىلع ِلاَحُملا نوناقلا صن نع ةيلاملا ريزو ديسلا همدق يذلا ضرعلا ىلإ ةنجللا تعمتسا دقو
تالؤاست نع باجأو 1979 ويلوي 21 يف خرؤملا 79/07 مقر نوناقلا ليدعت يعاودو صنلا نومضم نع ايفاو
عاطق هبعلي يذلا رودلا هتهج نم كرامجلل ماعلا ريدملا ديسلا حضوأ امك ،صنلا لوح ةنجللا ءاضعأ تالاغشناو
ىوتسم ىلع ةيراجلا تالوحتلا ةرياسمل ةديدج تايلآ عضو يعاودو ينطولا داصتقالا ىلع ةظفاحملا يف كرامجلا
.يملاعلا داصتقالا عم هفييكتو ،ينطولا داصتقالا

:يه اباب رشع ةسمخ نم ةنجللا ىلع لاحملا نوناقلا صن نوكتيو

.لوصف ةعبس نم نوكتيو ،كرامجلا نوناق قيبطت لاجم :لوألا بابلا

.لوصف ةثالث نم نوكتيو ،تاروظحملا :يناثلا بابلا

.لوصف ةينامث نم نوكتيو ،اهريسو كرامجلا ةرادإ ميظنت :ثلاثلا بابلا

.لوصف ةعبرأ نم نوكتيو كرامجلا مامأ عئاضبلا راضحإ :عبارلا بابلا

.نيلصف نم نوكتيو ،تقؤملا عاديإلا تاحاسمو نزاخملا :سماخلا بابلا

.لوصف ةتس نم نوكتيو ةكرمجلا تاءارجإ :سداسلا بابلا

.الصف رشع ةسمخ نم نوكتيو ةيداصتقالا ةيكرمجلا مظنلا :عباسلا بابلا

.نيرفاسملا فرط نم ةيصخشلا ةعتمألاو ءايشألا ريدصتو داريتسإ :نماثلا بابلا

.نيلصف نم نوكتيو يكرمجلا عاديإلا :عساتلا بابلا

.ءافعإلاب لوبقلا :رشاعلا بابلا

.ةيّوجلا بكارملاو نفسلا نيومت :رشع يداحلا بابلا

.نيلصف نم نوكتيو يكرمجلا طبضلا :رشع يناثلا بابلا

.لوصف ةثالث نم نوكتتو ةظحالملا :رشع ثلاثلا بابلا

.لوصف ةسمخ نم نوكتيو كرامجلا ةرادإ اهلصحت يتلا ةفلتخملا موسرلاو قوقحلا :رشع عبارلا بابلا

.لوصف ةينامث نم نوكتيو ،ةيكرمجلا تاعزانملا :رشع سماخلا بابلا

:يلي ام ىلإ ةنجللا تلصوت ،نوناقلا صنل ةساردلا لالخ نمو

تالوحتلاو ،ينطولا داصتقالا تابلطتم ىلإ اذه نوناقلا صن عضخي:ديدجلا نوناقلل ةيساسألا طاقنلا.1
حبصأ يذلا لوعفملا يراسلا يميظنتلاو يعيرشتلا ماظنلا فييكت يرورضلا نم هنأ نيبتي انهو ،ةنهارلا

79/07 نوناقلا نم ةدام 342 نيب نم راطإلا اذه يفو ،يملاعلا داصتقالل ةديدجلا تابلطتملل مئالم ريغ
:يلي ام مت لوعفملا يراسلا

.ةدام 240 ليدعت -

.ةديدج ةدام 40 ةفاضإ -

.ةدام 52 ءاغلإ -

.يلصألا صنلا يف تدرو امك ةدام 62 ىلع ءاقبإلا -



يذلا كرامجلا نوناق نمضتملا 79/07 مقر نوناقلل ةلدعملا ةيساسألا طاقنلا صالختساب نوناقلا ةسارد تحمسو
:يه ةيكرمج ةيداصتقا مظن ةتس لمشي

.روبعلا.1
.يكرمجلا عدوتسملا.2
.تقؤملا لوبقلا.3
.ءافعإلاب نيومتلا ةداعإ.4
.ةيكرمجلا ةبقارملا تحت ةعوضوملا عناصملا.5
.تقؤملا ريدصتلا.6

:ةيتآلا طاقنلا لوح تاليدعتلا هذه روحمتتو

.روتسدلا عم فيكتلا -

.يكرمجلا ميلقإلا لاجم نع اهداعبإو ةرح قطانم ءاشنإ ميظنت -

.اهتاقتشمو تاقورحملا داوم اميسالو ،ةيكرمجلا ةبقارملل عضاخلا عنصملل ةمئالم ريبادت عضوو ،ميظنت ةداعإ -

ىدل علسلا ةميق ريدقتب ةقلعتملا ،ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا )G.A.A.T( ةيقافتا عم ،كرامجلا نوناق صن فييكت -
.)ةيحلاصتلا ةميقلا موهفم دسجت يتلا ةيكرمجلا ةميقلا( كرامجلا

،وتويك( ةيلودلا تايقافتالاو تادهاعملا عم يرئازجلا نوناقلل ةيكرمجلا تاروصتلاو صوصنلا ةمءالم -
.)ةيركفلا ةيكلملا ةدهاعمو ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا ،لسكورب ،لوبمطسا

.علسلا ةكرح يف مكحتلاو ةيجراخلا ةراجتلل لضفأ طبض لجأ نم يكرمجلا ماظنلل يداصتقالا رودلا ريوطت -

كرامجلا ةرادإ قتاع ىلع ةعوضوملا فرصلا تايلمعو ةيجراخلا ةراجتلا ةبقارمب ةقلعتملا ريبادتلا قيبطت -
.اهل ةمظنملا صوصنلا ىضتقمب

.كرامجلا ةرادإ فرط نم ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ةننقملا ريغ عئاضبلا فينصت -

.ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف يكرمجلا نواعتلا سلجم فرط نم ةددحملا ةمئاقلا يف تاليدعتلا جامدإ -

.تاجاجتحالاو ىواكشلا يف لصفلل ،نعطلل ةينطو ةنجل ءاشنإ -

.تاروظحملل ديدج فيرعت -

ّرح سفانت زوربل بناجألاو نييرئازجلا نيبو ،صاوخلاو نييمومعلا نييداصتقالا نيلماعتملا نيب زييمتلا ءاغلإ -
ةيغب نيلمعتسملاو نييداصتقالا نيلماعتملا ءالؤهل ةديدج تانامض ءاطعإ كلذكو ،ةيلاعفلاو فارتحالا ىلع دمتعي هيزنو
.ةيراجتلا تالدابملا ليهستو عيسوت

ارشابم الوؤسم هتفصب )خلا ...ةيميظنت صوصن دادعإ ،ةيكرمج زكارم قلخ( كرامجلل ماعلا ريدملا ماهم عيسوت -
.ةسرامملاو رييستلا يف هتيلالقتسال اميعدت كلذو ،هيف اصتخمو عاطقلل

.ةيرحبلا قطانملا يف لحاوسلا سارحل ةينطولا ةحلصملا ةدئافل ةيكرمجلا ةطرشلا ماهم ليوحت -

.ةددحملا لاجآلا يف ديدستلا مدع ةلاح يف ريخأتلا دئاوف عفدب صاخ نوناق ءاشنإ -

الدب نهرب نومضم دهعتلاخدإ اميس الو ةيكرمجلا ةلافكلا ماظن يف رظنلا ةداعإو ةيكرمجلا تاءارجإلا فيفخت -
.ةيكرمجلا موسرلا نم ةلافكب ءافعإلا دنس نم

.يدام وأ يونعم صخش لك فرط نم صاخ وأ يمومع عدوتسم ءاشنإ ةيناكمإ -



.تاعدوتسملا تاحاسمو نزاخملاو ةماقإلا ناكم يف ةكرمجلا ةيناكمإ -

."لوبمطسا"و "وتويك" تادهاعم عم تقؤملا لوبقلا فييكت -

.ينطولا جوتنملا ريدصت عيجشتل نيجتنملا ريغ نم نيديفتسملل ءافعإلاب نيومت ةداعإ ماظن عيسوت -

،ةيئاضقلا ةطرشلا ،ةراجتلا ،بئارضلا( ةلودلا نم نيلهؤم نيرخآ ناوعأ ىلإ ةيكرمجلا تافلاخملا ةنياعم عيسوت -
.)لحاوسلا سارح

.خلا ...ةفلاخملاب سبلتلا ،نيعلا ىأرم ىلع تاعباتملا ىلإ كرامجلا ةرادإ طاشن لاجم عيسوت -

افرط كرامجلا ةرادإ نوكتو ،ةيمومعلا ىوعدلا بناج ىلإ ،ةيئابجلا ىوعدلا ةماعلا ةباينلا يلثمم ةسرامم ةيناكمإ -
.ةماعلا ةباينلا اهكرحت يتلا ىواعدلا عيمج يف ايئاقلت

.فانصأ ةسمخ ىلإ تافلاخملا بيترتو ،فانصأ ةعبرأ ىلإ حنجلا بيترت -

،قارغإلل داضم ينوناق زاهج :هتيامحو ينطولا جاتنإلا عيجشتل هيلع ةديدج تابيترت لاخدإب صنلا ميظنت ةداعإ -
خلإ …موسرو قوقح

.كلذ قيقحتل ةيلآك ةيرادإلا ةميقلا ىلع ايلاح دمتعت كرامجلا ةرادإ نإف ينطولا جاتنإلا ةيامحل -

داوملا ةصاخو ،ةئيبلاو ناسنإلا ىلع ارطخ لكشت نأ نكمي يتلا داوملا لك نم يكرمجلا ميلقإلا ىلع ظافحلا -
نم تبثتلاو فرعتلل تاعماجلا رباخمو ةصتخملا تاسسؤملا عم نواعتلا ةطساوب اذهو ،ةيعاعشإلاو ةماسلاو ةيوايميكلا
.اهتجلاعمو عئاضبلا

.تايصوتو تاظحالم :ايناث

:تاظحالم

.راعسألاو ةسفانملاب قلعتملا 1995 رياربف 22 يف خرؤملا 95/06 مقر رمألا طاقسإ:تاريشأتلا

."رمأ" عقاولا يف وه ،تانيمأتلاب قلعتملاو 95/07 مقر نوناقلا"رمأ" ـب "نوناق" ةملك ليدبت -

.كرامجلا نوناق نمضتملا 79/07 مقر يلصألا صنلا يف ةدوجوم ريغ يهو "رركم 7" ةداملا ءاغلإ -

:تايصوت

جاتنإلا ةيامح رابتعالا نيعب ذخألاو ،ةملوعلا تابلطتم عم ،ةيجراخلا ةراجتلاب قلعتملا نوناقلا فييكت يف عارسإلا -
.ينطولا

ثيدحتو ةنرصع كرامجلا ةرادإ ىلع يرورضلا نم هنإف عئاضبلل ةيرادإلا ةميقلا ءاغلإل ريضحتلا لجأ نم -
لوخدل اريضحت اذهو ،ةيعوضوم ةفصب عئاضبلا ريدقت متي ىتح ةيملاعلا قاوسألا عم يلدابتلاو يمالعإلا اهماظن
.البقتسم ينطولا جاتنإلا ةيامحل ريياعم عضوو ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ بقترملا رئازجلا

.اموي 45 ـب ةددحملاو نوناقلا صن يف ةدراولا نعطلا ةدم صيلقت ىلع لمعلا -



.نعطلل ةينطولا ةنجلل بيترتلا تارارقب ةقلعتملاو اموي 30ـب ةددحملا ةدملا صيلقت ىلع لمعلا -

.ديلا عفر ميلست لاجآ ديدحتو موسرلاو قوقحلل كرامجلا فرط نم ديدستلا لاجآ صيلقت ىلع لمعلا -

ةيئاهنلا ةدوعلا راطإ يف ةدروتسملا ةعتمألاو ءايشألاو عئاضبلل يبيرضلا ءافعإلل ىندألا دحلا عفر يف رظنلا -
.ةقحاللا ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف اذهو جراخلا يف نيميقملل نطولل

.ةيكرمجلا تاعدوتسملا ءاشنإ صخي اميف ةيكنبلا ةلافكلل افلخ تانيمأت ماظن ةماقإ ةيناكمإ -

اذه يف ةدراولا ةيميظنتلا صوصنلا دادعإ دنع يطارقوريبلا لقثلا صيلقت رابتعالا نيعب ذخألا يرورضلا نم -
.ينوناقلا صنلا

عباط تاذ ةيفرظ لكاشم لح دصق ،ةيكرمجلا ةطشنألا ةبقارمب ةفلكملا ةيكرمجلا ةيلخادلا لكايهلا طيشنت -
.ةقحاللا ةيلاملا نيناوق دادعإ راطإ يف تاليدعت جاردإ ةينعملا تاطلسلا ىلع ،يراجت وأ يلام وأ يداصتقا

ماظن لامعتساو تايطعملا لقن قرطو يلآلا مالعإلا لاجم اميس الو ،ةيجولونكتلا تاروطتلا رابتعالا نيعب ذخألا -
فرط نم تينرتنألا ماظن لامعتسا حمسيس ،كرامجلا لمع ءادأ نيسحت لجأ نم يكرمجلا ميلقإلا لماك ىلع تينرتنألا
:تالاجم يف اذهو ةيلودلا تامولعملا كونب ىدل ةرفوتملا تايطعملا لالغتساب كرامجلا

.ةيلودلا ةراجتلا.1
.ةكرمجلا.2
.ةيلاملا.3
.يلودلا نوناقلا.4

ناوعأل ةلكسرلاو نيوكتلاب مامتهالاو رييستلا قرط ةنرصع يغبني كرامجلا عاطق يف ءادألا ىوتسم نيسحتل -
.كرامجلل ةيملاعلا ةمظنملا حئاولل اقبط اذهو كرامجلا

حلاصم ،بئارضلا حلاصم ،كونبلا اميس الو ،ةقالعلا تاذ ىرخألا تاعاطقلاو كرامجلا ةرادإ نيب قيسنتلا -
.اينآ ةيرورضلا تايطعملاو تامولعملا لدابتل يلآلا مالعإلل ةكبش ءاشنإب اذهو ،ةراجتلا ةرازو

كلذو تاراطملاو ئناوملا تاسسؤم ىلع ةيرهوج تاحالصإ ثادحإ يرورضلا نم ،ةيطارقوريبلا ةبراحمل -
.همارتحا ىلع صرحلاو طورشلا رتفد قيرط نع نيعاطقلا نيذه يف تامدخلا ةصصوخب

ةمتاخلا

ىلع ةيكيمانيد ءافضإل ةديدج تايـلآو ةيساسأ ريياعمك ةيسفانتلاو فارتحالا زاربإ ىلع نوناقلا اذه صن رهسي
تابلطتم عم نسحأ ةروصب بواجتي هنإف هتنرصعو هتنورم ىلع ةوالعو ،قوسلا داصتقا يف حاجنلل ينطولا داصتقالا
.اركشو يملاعلا داصتقالا

لخدتملا ىلإ ةرشابم ةملكلا ليحأو ،ةماعلا ةشقانملا يف نآلا عرشن ،ررقملا ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.لضفتيلف حليوص ةعمجوب ديسلا وهو لوألا

ةداسلا ،مرتحملا ةموكحلا لثمم ديسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسبدعب :حليوص ةعمجوب ديسلا
.نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ

ةادأ نوكيس -هللا ءاش نإ– نوناقلا اذه نأ هتلوقم نمو ةموكحلا لـثمم ديسلا لـخدت نم ةرشابم قلطنأ ءدب يذ ئداب
انعرشم اهاخوت يتلا ةيداصتقالا تايلبقتسملا يف نوكت نأ اهانمتن ةيلؤافت ةرظن اهنإ .ينطولا داصتقالا ةيقرتل ةيوق
قيبطت نم تلخ ةنس 18 ـب ءارولا ىلإ عوجرلابو ،نيصنلا نيب امل اننعمتبو انترظنبو انصحفتب هنأ الإ ،يرئازجلا



عم ىشامتت ىتح حالصإلا نم اعون اهيمسن ريبعتلا حص اذإ ةديدجلا ةيداصتقالا ةسايسلا هذه ّنأ ىرنس كرامجلا نوناق
وأ اهنع ىضاغتي نأ اذه انسلجم يف انم دحاول نكمي ال هيف ترهظ يتلا تاظحالملا نأ الإ ،ينطولا داصتقالا نييارش
.اهيلع رمي

زكترت يتلا طاقنلا نم ريثك ىلإ يديهمتلا مهريرقت يف نومرتحملا ةنجللا ءاضعأ ةداسلا راشأ ،ةغايصلا ةيحان نم
نإ لوقن نيصنلا نيب لمعتسملا يوغللا بناجلا ثيح نم ةنراقملاب نكل ،هتايجيتارتسا ىلعو نوناقلا اذه ئدابم ىلع
صنلاو 79 ةنس ىلإ عجري يذلا كرامجلا نوناقب قلعتملا صنلا نيب ةينوناقلا ةغايصلا ثيح نم اعساش اقرف كانه
مهف عيطتسي يذلاف" ،42 ةداملا ىلع ةرشابم انيلإ ةمدقملا قئاثولا حتفن كلذ ىلع طيسبلا ليلدتللو ،انيديأ نيب مدقملا
ريثكلاف بولسألا ةيحان نم امأ ،ةغايصلا ثيح نم اذه ،"اروكشم هميدقتب لضفتيلف ةغايصلا ثيح نم اهنم دوصقملا
يف هنإف ةيبدألا ةغايصلا ةيحان نم حص اذإ يرثنلا رييغتلا اذه ناكو يرثنلا رييغتلا نم عون اهيلع لخدأ داوملا نم
سكلت بولسأ لكش يف قباسلا صنلا يف تءاج يتلا تارابعلا نأ نيح يف ،صنلا عيسوت يف داز تالاحلا نم ريثكلا

Style de télexاهيلع رابغ الو ةحيرصو ةحضاو تناك.

قاطن ددحتو يكرمجلا ميلقإلا انل فرعت يتلاو ،يكرمجلا ميلقإلاب ةصاخلاو ىلوألا ةداملاب ةرشابم أدبن اذه ىلعو
ىرخأ ةرابعبو ،ءاوجألاو هايملاو ةسبايلا لمشي يكرمجلا ميلقإلا نأ فرعن نحنو ،يكرمجلا نوناقلا قيبطت لاجمو
ههايمو" ،ينطولا ميلقإلا عبتت ةيلخادلا هايملا نأل "ةيلخادلا ههايمو ينطولا ميلقإلا" :لوقن اميلس صنلا نوكي ىتح
اذه ،ينطولا ميلقإلا سيلو يكرمجلا ميلقإلا ولعي يذلا يأ ،"هولعي يذلا يوجلا ءاضفلاو ةمخاتملا ةقطنملاو ةيميلقإلا
سرامت يذلا يناكملا زيحلا وهو يكرمجلا ميلقإلا فيرعت دنع فقوتلا انيلع ضرفت يتلا ةقيقدلا ةغايصلا ثيح نم
.هيلع اهتاطلس كرامجلا ةرادإ

فرعنل "ةرح ةقطنم" ةملك ركذب يفتكن لب باهسإلل يعاد ال ،2 ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا ،ةرحلا ةقطنملا صخي اميف
يف لخدت ال يتلا ةرحلا ةيداصتقالا ةقطنملا ىلع -ديعب نم- ةباقر كرامجلل نوكتو ،ةيكرمجلا موسرلا نم ةاـفعم اهنأب
.يكرمجلا ميلقإلا

اننأ تدجو 79 نوناق نم 6 ةداملاب اهتنراق امدنع يننأ كلذ ،ترتحا ئدابملاب ةقلعتملاو 6 ةداملا ىلإ تلصو امدنع
عم انتافرصت يف ثيحب ،"ةياعر رثكألا ةلودلا طرش" وهو ،ةيلودلا ةيداصتقالا انتاقالع يف يساسأ إدبم ىلع دمتعن انك
هذه انل اهحنمت يتلا تازايتمالا نم ديفتسن ثيح ةيلودلا تايقافتالا ضعب يف لخدن لودلا عمو بناجألا نيلماعتملا
يف هدجأ مل صنلا اذه ،خلا )…ج.ب.أ( ،لود ثالثنم رثكأ نوكت امدنع ةياعر رثكألا ةلودلا طرش قبطيو ،تايقافتالا
اهيف ةقباسلا 6 ةداملا نأل ؟انمدخت يتلا ةيداصتقالا ئدابملا نع ىتح عجارت وه له ؟اذه يمسن اذام .ةديدجلا 6 ةداملا
لماعتن فيكو زايتمالا اذه انحنمت ال يتلا ةلودلا ةلاح ةيناثلا ةلاحلاو زايتمالا اذه انيطعت يتلا ةلودلا ةلاح ،تالاح ثالث
بلاطك وأ نوناق ثحابك انأ ؟ةنودم ةيأ ةنودملا دونب ركذت ذإ ةديدجلا 6 ةداملا يف ةضماغ تارابع تدرو امك ،اهعم
ةنودم اهنأب فرعأ انأ ؟كلذ ريغ مأ ةيلود مأ ةيلحم يه له ؟ةنودملا هذه يه نيأ يل نيبت نأ بجي ،هيقفك وأ نوناق
)G.A.A.T(. ؟خلإ … ةصاخلا ةيعرفلا اهدونبو ةنودملا دونب يه ام

عيرشتلا قبطي :لوقنو حلطصملا ىلع قفتن نأ لضفأ ،نايكرمجلا ميظنتلاو عيرشتلا قبطي )07( ةداملا صخي اميف
؟نايكرمجلا ميظنتلاو عيرشتلا قبطي لوقن اذامل ،يكرمجلا

ةينطولا ةنجللا نع ةءارقلا تأدب امدنع قلطنملا ناك نوعطلل ةينطولا ةنجللا ءاشنإب ةقلعتملا )13( ةداملا صوصخب
بعصي طلخلا نم عون ثدحف نوعط ةنجل ىلإ تلوحت مث ،ةيكرمجلا ةفيرعتلا يف ةيعونلا ةبقارمل ةنجلب قلعتي ،نوعطلل
،اهميقرتو عئاضبلا فينصتو ةيكرمجلا ةفيرعتلاب ةفلكملا ةينطولا ةنجللاو نوعطلل ةينطولا ةنجللا نيب قيرفتلا هعم
،ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولا نع الثممو ةيراجتلا فرغلا نم ابختنمً الثممو اسيئر ايضاق اهتليكشت يف دجن اننأ ةجردل
ىوتسم ىلع ةيكرمجلا نوعطلا ةيطغت عيطتست ةيثالثلا ةبيكرتلا هذه له .ءاربخلا ضعبو صاخشأ ةثالث يف لثمتت
تقو نم عمتجت ةيتقو ةنجل نع ةرابع مأ ةتقؤم يه له ؟ةمئاد مأ ةتقؤم ةنجل يهأ ،ضاق اهيف ماد امو ؟لكك نطولا
ةسارد تاءارجإ فيفخت ةرورضب نوصوي يديهمتلا مهريرقت يف ةمرتحملا انتنجل ءاضعأ ةداسلا نأ ةصاخ ؟رخآ ىلإ
اهنأل ،ةينطولا ةنجللا نع ثدحتت مل 1979 نوناق يف ةرداصلا ةداملاو اموي نيعبرأو ةسمخ قرغتست ال ىتح نوعطلا
.ةربخلا اهيف مدختست يتلا ةيعونلاو ةباقرلا ةنجل ىلع تصن امنإو ،ةديدجو ةثدحتسم ةنجل

ريدملا ديسلل تايحالص تحنم يتلا ةيساسألا ةداملا ىلإ عجرأو ،اهدنع اريثك فقوتأ ال داوملا يقاب صخي اميف
نع ةرابع يه كرامجلا ةيريدم نأ ةسلجلا سيئر يديس فرعن نحنو ،هحمستسأ يذلاو انعم رضاحلا كرامجلل ماعلا
اذه يف ةلوخملا تايحالصلا دجن ذإ خلإ ....ةلودلا كالمأو بئارضلا ىلإ ةفاضإلاب ةيلاملا ةرازو تايريدم نم ةيريدم
ةنس رداصلا صنلا اهحنم يتلا تايحالصلا ةجرد ىلإ لصت -تالاحلا ضعب يف- كرامجلل ماعلا ريدملا ديسلل نوناقلا

صاخلا جوتنملا يف نيينعملا ءارزولا عم تارواشم دعب الإ ارارق اهيف ذختي نأ عيطتسي ال يذلاو ةيلاملا ريزول 1979



20ةداملا هذه هيف تناك يذلا تقولا يف كرامجلا ريدمل اعساو لاجملا حتفت يتلا 20ةداملا الثم ذخأن ،ةعانصلا هذهب
ردق ال ،انهو .ةيلاملا ريزو عم نيينعملا ءارزولا ةكراشمبو موسرمب الإ صاصتخالا حنمت ال قباسلا صنلا يف اهسفن

كانه نوكت نأ ،حوتفملا داصتقالا يف انمد ام ىنمتن اذهل .ةدحاو دي يف ةطلسلا زكرتت امدنع فسعتلا ثدحي دق ،هللا
.ةيدج رثكأو اعفن رثكأ لمعلا لعجت ةيزكرمال بيلاسأو ةباقر بيلاسأ

يفو ،كرامجلا هيف لمعت نأ نكمي يذلا لاجملا يأ ،ملك 30ـب 29 ةداملا هتددح دق يميلقإلا لاجملا صخي اميف
انأ ،فودنتو راردأو تسارنمت يه تايالولاو ،ملك 400 ىلإ لاجملا تعسو ثالثلا تايالولاك ءانثتسا قطانملا ضعب
صنلا يف ةددحم تايالو ركذي الو تايالولا ضعب يف لوقي نأ لضفأ نكل ،ملك 400 عرشملا حرتقا اذامل فرعأ
.ةطقنلا هذه يف قيقدلا ديدحتلا ىلإ جاتحن ال يلاتلابو ةليوط تاونس مودي دق ينوناقلا صنلا اذه نأل ينوناقلا

نيكلس نيب ةرطاشملا تناك ثيح ،ةياجب ةثداح ىلإ تدع دقو 30 ةداملا يهو اريثك يهابتنا تعرتسا ةطقن كانه
راطإ يف نكل اقباس هيلع صوصنم حلستلا قح ّنإ .حلستلا صخي اميف يمومعلا نمألا ناوعأ كلسو كرامجلا كلس
ناوعأل قحي هنأ ىلع صنتو ،رصحلا ليبس ىلع اهتدرسو ةددحم تالاحب ةداملا تءاج انه ،طقف هب لومعملا عيرشتلا
بيلاسأو .اذكو اذك تالاحلا ددعتو ،يعرشلا عافدلا ةلاح ىلع ةدايز مهفئاظو ةسراممل حالسلا لمح كرامجلا
لمحب ةقلعتملا ةطقنلا هذه يف ىنمتأ اذه ىلعو .اهنع ىنغ يف نحن ءايشأ ىلإ انرجي دق صاصتخالا يف ةرطاشملا
،رصحلا ليبس ىلع هددحن نأ نود ،ىهتناو هب لومعملا عيرشتلا راطإ يف نوكي نأ -يرورض وه يذلا- حالسلا
جاتحن ال ،قيرطلا دسل ادس اوعضي نأ كرامجلل نكمي هنأ ىلع صنت 44 ةداملا نأ اذه نم رثكألاو رمألاو ىهدألاو
دس ةيحالص كرامجلل حنمت ةينوناق ةدام ىلإ جاتحت ال ،ةيلمع تامزيناكيمو تاقيبطت اهنأل ،نوناقلا يف اذه ركذ ىلإ
.ةقدب اهددحن نأ جاتحت ال ةحضاو رومأ يهف ،لقن ةليسو ةيأ فاقيإو قيرطلا

اذه حنمي ،ةماركلاب ةقيصللا قوقحلاو ناسنإلا قوقحو نكسملا ةيرحب قلعتي وهو ،اضيأ شيتفتلا قح صخي اميف
اروطت رثكأ ناك قباسلا نوناقلاو شيتفتلا قح مهل نيذلا ناوعألا ضعب ديدحتل كرامجلل ماعلا ريدملل ةطلسلا صنلا

ناوعأ نم نوع يألو رارق درجمب شيتفتلا قح انه نوكي اذامل .ضباقو شتفم ةبتر نم ءادتبا شيتفتلا قح حنم هنأل
.عالطالا قحو شيتفتلا قح نيب قرف كانهو ! كرامجلا

نيضوفملا كرامجلا ناوعأ نكمي( ةدحاو ةملك ،49 ةداملا ىلإ فيضن نأ ىنمتأ ،ةيديربلا فيراظملا صخي اميف
تالسارملا حتفب ةصاخلا ةمهملا هذهب مايقلا قح مهل انوناق نوضوفملاف ،فيراظملا حتف نوع يأل سيلف )انوناق
.كلذ ريغ وأ شغلا نم اعون اهيف نأب كش لحم نوكت يتلا ةيديربلا فيراظملاو

بوغرملا عئاضبلا بحاص روضح مدع ةلاح يف هنأ ىلع صنت يتلا 95 ةداملا يف ىرخأ ةينوناق ةطقن كانه
نم بلطن رضحي مل اذإو ،مايأ ةينامث فرظ يف هيلع ىصوم ديرب قيرط نع -ةداملا بسح- هراطخإ نكمي ،اهصحف
يئاضق سراح نييعتب ليدعتلا نوكي نأ ىنمتن انه ،همامأ صحفلاب موقنو هنع بوني صخش نييعت ةمكحملا سيئر
سيئر لبق نم يئاضقلا سراحلا نيعن نذإ ،هنع بوني صخش يأب لبقي ال دق حرصملا نأل ،صخش يأ سيلو
.هيلإ ةلكوملا ةمهملاب موقيو ،ةمكحملا

نوناقلا انشقان ،ابيرقت رهش ذنم ،ةيئاضقلا ةيطبضلا صخي اميف ،يلخدت يهنأ ىتح -ةسلجلا سيئر يديس- راصتخاب
هايملا يف كرامجلا رودو لحاوسلا سارح رود وه ام انه مهفأ نأ تدرأ ،لحاوسلا سارح نع انثدحتو يرحبلا
سارح يهني نأ دعب وأ ،ةرخابلا ىلإ اعم دوعصلا امهناكمإب له ،زرفلا عطتسأ مل ةحارص ! زرفلا عطتسأ مل ؟ةيميلقإلا
بيرهت ىلإو ضومغلا ىلإ يدؤي ةرطاشملا بولسأ ؟فيك مأ ،ةرخابلا ىلإ كرامجلا لاجر دعصي مهتمهم لحاوسلا
نوموقي نيذلا مه لحاوسلا سارح" ّنأ ىلع صنت ةداملا هذه نأل ،مهتاءارجإب كرامجلا موقي نأ نودب ةريثك ءايشأ
ةريشأتلا ميدقت وه لحاوسلا سارح رود له نذإ ،"علسلا ةريشأت نومدقي نيذلا مهو ،خلإ اهشيتفتو ةنيفسلا ىلإ دوعصلاب
؟كرامجلا رود وه مأ

صوصنملا ةيئاضقلا ةطرشلا ناوعأو كرامجلا ناوعأ نكمي" ىلع صنتو ةحيرص يهو 241 ةداملا اضيأ كانه
ةينطولا ةحلصملا ناوعأو بئارضلا ناوعأو" فيضت اهنكلو حيحص اذهو ،"ةيئازجلا تاءارجإلا نوناق يف مهيلع
،كلذ ريغ ىلإ "شغلا عمقو ةدوجلاو راعسألاو ةسفانملاو ةيداصتقالا تايرحتلاب نيفلكملا ناوعألاو ءيطاوشلا سارحل
سارح مهيف امب صاصتخالا اذه ةيندملا تاءارجالا نوناق مهل طعي مل ؟ةيئاضقلا ةيطبضلا ةمهمب نوموقي ءالؤه له
يفو ،ةيئاضقلا ةيطبضلا ةيحالص ،ةيحالصلا هذه مهل طعن مل هيلع انتوصو نوناقلا اذه انجلاع امدنع ذإ ،لحاوسلا

ىلع نآلا ةياغل ةحورطملا قباوسلاو اياضقلا نم اذه ؟ةيروهمجلا ليكو ديسلل ينعملا صخشلا مدقي نم سبلتلا ةلاح
لحاوسلا سارح موقي له ةيميلقإلا هايملا يف رحبلا ضرع يف ةميرج ثدحت امدنع هنأ ،ةيروهمجلا ءالكوو انئالكو
؟بجاولاب موقي يذلا كرامجلل هميلست متي وأ ةيروهمجلا ليكول يناجلا ميلستل ةيئاضقلا ةيطبضلاب



يف سبلتم صخشل مهطبض دنع قحلا مهل نأ ينعي اذه له ،نيرخآ صاخشأل تاصاصتخا انفضأ امدنع نذإ
اهيرثي ىتح شاقنلا اهلوح راد ول تينمت ةسلجلا سيئر يديس ةريثك طاقن كانه .؟اذام مأ ةيروهمجلا ليكول هميلست
يداصتقالا ميوقتلا يف ةيساسألا تايلآلا نم ربتعيو انداصتقال ةيسيئرلا ةماعدلا -اًّقح- دعي نوناـقلا اذه نأل ،ةوخإلا
اهيوتحي يتلا تايبلسلا نكل ،يداصتقالا بناجلا يف ةمداقلا ةيفلألا قافآ ىلإ هب جرخن نأ نكمي يذلا جهنملا ربتعيو
نوناقلا اذهف ،شاقنلاو ثيرتلا تامزناكيم ترفوت ول رثكأ هسردن نأ ةمألا سلجم يف ءاضعأك انه نحن دون انلعجت
.ةسلجلا سيئر ديسلا اركشو ةطلتخم ةنجل لخاد ةساردلا نم ديزملا ّانم بلطتي

.لضفتيلف ،دوعسم نب نامثع ديسلل نآلا ةملكلاو ،حليوص ةعمجوب ديسلل اركش:ةسلجلا سيئر ديسلا

ةداسلا ،كرامجلل ماعلا ريدملا ديسلا ،ةيلاملا ريزو ديسلا ،ةسلجلا سيئر يديس .اركش :دوعسم نب نامثع ديسلا
.هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يتاليمز يئالمز

نوناق ميدقتل اهب تماق يتلا ةرابجلا تادوهجملا ىلع نوناقلا اذه تدعأ يتلا ةئيهلل ليزجلا ركشلاب هجوتن الوأ
.ةيلودلا ةيراجتلا تالماعتلا عم ةنورم نم ةلحرملا هبلطتت ام ضعبل همومع يف بيجتسي

سيئر يديس- اننأ الإ ،انيديأ نيب دوجوملا صنلل اهتسارد لالخ نم اهتمدق يتلا تاظحالملا ىلع ةنجللا ركشن امك
دست نأ يرورضلا نمو ،دعب اهيلإ رشي مل ام اهنمو ليمزلا اهيلإ راشأ ام اهنم تارغثلا ضعب كانه نأ ظحالن -ةسلجلا
تيأترا هيلعو ،يملاعلا يعانصلاو يراجتلا حاتفناللو قوسلا داصتقال ةمءالم رثكأ نوناقلا نوكي ىتح تارغثلا هذه
.نوناقلا اذه ءارثإ يف كراشأ يلعل ادج ةفيفطلا تاظحالملا ضعبب مهاسأ نأ

ليحأ ةداملا هذهب ةقلعتملا تاءارجإلا عيمج قيبطت نإ .ينطولا جوتنملا ةيامحب ةقلعتملا ةداملا يهو 20 ةداملا .1
اقئاع ةيلمعلا حبصتل ،تاريسفتلا لالخ نم ةيطارقوريب تاءارجإ ىلإ كلذ لوحتي نأ ىشخن انهو ،ميظنتلا ىلع
.اهنومضمل حضوأ ديدحتو رثكأ ليصفت ىلإ ةجاحب يهف كلذل ،ةيقيقحلا ةسفانملاو داريتسالل

ملك 30 ـب يكرمجلا قاطنلا ددح دقل :هيلإ راشأ دق ليمزلا نأ ولو يكرمجلا قاطنلا ديدحتب ةقلعتملاو 29 ةداملا .2
ندملا ضعب لعجي امم ،هنم رخآ ءزج يف ملك 400 ىلإو نطولا نم ءزج يف ملك 60 ىلإ هديدمت ميظنتلل كرت مث

ينطولا بارتلا ةفاك ربع هديحوت بجي يكرمجلا قاطنلا نأ يل ودبي انهو .يكرمجلا قاطنلا يف ةعقاو ةيدودحلا ريغ
اذه جراخ ىتح 47و 43 نيتداملا ىوتحم لامعتسا عم رمألا اذه لثمل لاجم الو قوسلا داصتقا يف نحنو ةصاخ
.كلذل ةرورضلا تعد نإ يكرمجلا قاطنلا

ىلإ لوحت دق ،ةداملا هذه ىوتحم نع رجنت نأ نكمي يتلا تاريسفتلا نإ .ةعاضبلا فيرعتب ةقلعتملا 61 ةداملا .3
ةيالوب ياشلا ةيضق يف ارخؤم هانظحال ام وهو ،ةيراجتلا تالدابتلا ةيكرح قيعتو ةفاج اضيأ ةيطارقوريب تاءارجإ
حلاصمو كرامجلا ةرادإ نيب يباجيإ قيسنت ثادحإو ،ةداملا هذه قيبطت ىدل ةنرم غيص داجيإ ىلإ وعدن اذل ،تسارنمت
.ةيلاعفو ةنورمب ةضياقملا راطإ يف ةدروتسملا عئاضبلا عم لماعتلل ةيعونلا ةبقارمو ةراجتلا

داوملا صحفب ةقلعتملا رباخملا اهنم ةصاخ لمعلا لئاسو نم ةيدودحلا قطانملا نيكمتب بلاطن :ةظحالم.4
دسفت ليلاحتلا جئاتن راظتنا دنع ذإ اهتاذ دح يف داوملا داسف ىلإ تالاحلا نم ريثك يف اهمادعنا ىدأ يتلا ةيكالهتسالا
.ادج ةديعب تايوتسم ىلع ةدوجوم رباخملا نأل ،داوملا

ةصخرل ةيرئازجلا عئاضبلا لوخد عضخي يذلا ءارجإلا اذه نإ .يكرمجلا لاجملا لخاد عئاضبلا لقنت ةصخر .5
امف ،ةينطو اضيأ ةيكرمجلا ةقطنملاو ةينطو ةيرئازج ةعاضبلا تمادام هل ىنعم ال يكرمجلا لاجملا ةقطنم يف لقنتلا
؟ةيراجتلا ةكرحلا ليطعت نم فدهلا

نوكت نأ لبق حلاص نيع هاجتاب ريست نأ عيطتست ال ،تسارنمت ةنيدم ىلإ ةهجوتملا ةعاضبلا :اطيسب الاثم يطعأ
تلخد دق تمادامو يرئازج رتشمل ةهجوتمو رئازجلا يف ةجتنم ةعاضب دوجو يقطنملا ريغ نمف .لقنتلا ةصخر اهل
حرتقأ كلذل ! ةليوط ةدمل رظتنتس اهنإف الإو لقنت ةصخر ىلإ ةعضاخ حبصت اهنإف ،نطولا لخاد يكرمجلا لاجملا
ديسلا اركش ،هب مهسأ نأ تدرأ ام اذه .ةصخرلا هذهل طقف جراخلا نم ةدروتسملا ةعاضبلا عاضخإو قئاعلا اذه ةلازإ

.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو ةسلجلا سيئر



.يصفح ةيرون ةديسلل نآلا ةملكلاو دوعسم نب نامثع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،كرامجلل ماعلا ريدملا ديسلا ،مرتحملا ريزولا ديسلا ،مرتحملا ةسلجلا سيئر يديس .اركش :يصفح ةيرون ةديسلا
.ةبيطلا يتايحت مكل يئالمز يتاليمز

راطإلا فيكي ديدجلا نوناقلا اذه نإ .نوناقلاب ةصاخلا تاظحالملا ضعبو ةماعلا تاظحالملا ضعبب يلدأ نأ دوأ
.يلودلا ماظنلا يف هجمديو ،ينطولا داصتقالا تابلطتم عم ةيكرمجلا ةسسؤملا مكحي يذلا ينوناقلا

نم نكمي ام اذهو لمعلا فورظو كرامجلا ةرادإ طاشن ىلع فقوتت ،ريزولا ديسلا متلق امك صنلا اذه ةيلاعف نإ
روطت ةعرس اهضرفت ةيمتح (OMC) ةراجتلل ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ رئازجلا مامضناو ،ينطولا داصتقالا ةيقرت
ةفيرعتلا ةيوقت نآلا اهمهأ ،ةديدج تاءارجإ ذاختاب رئازجلا مزتلت ةمظنملا هذه يف لوخدلا متي ىتحو ،يملاعلا داصتقالا
نأ الإ ،ةمظنملا ىلإ مامضنالل حشرملا دلبلا هراتخي ىوتسم يف ةيكرمجلا قوقحلا ديمجت يف نمكت يتلا ةيكرمجلا
داوم ةدع ىلع ةقبطم اهنأل ،كلذ نود لوحت ةيرادإلا ةميقلاب ةصاخلاو ،ةموكحلا نم ةذختملا ةديدجلا تاءارجإلا
قوقحلا اهنمو بئارضلا لك قبطتو ،ءارشلا رعس رابتعالا نيعب ذخأي مل ديدجلا ريعستلا اذهف ،نآلا دحل ةلوهجم اهتمئاق
تناك اذإ ىتحف ،داوملل %500 ىلإ %100 نم تاعافترا ىلإ يدؤي امم ،ةرادإلا اهددحت ةميق ساسأ ىلع ةيكرمجلا
مارتحا مدع نيبت اهنإف بابسأ ةدعل هنظأ ال ام اذهو ةسفانملا مامأ ينطولا جوتنملا ةيامح ىلإ فدهت تاءارجإلا هذه ةين
تاداع يف كش نودب ريغتس تاعافترالا هذه نإ .دالبلا اياضقل ةيددعتلا رييستلو ةيطارقميدلل ةيلوألا ءيدابملل ةرادإلا
راكتحا ةدوع ىلإ طسوتملا ىدملا ىلع يدؤي ام اذهو ،داوملا هذه نع يلختلا ىلإ نيدروتسملا وعدتو نينطاوملا
مامضنالا ىلع انرارصإو انتدارإ نإف يلاتلابو ةيجراخلا ةراجتلا ريرحتب مازتلالا يف رظنلا ةداعإو ةيجراخلا ةراجتلا
.ةيكرمجلا ةفيرعتلا ةيوقتك ةيساسألا طورشلاب انديقت اذإ هل ىنعم ال ةيملاعلا ةمظنملا ىلإ

.اهحاجن تالامتحا نم يفوخت يدبأ انأو ،ةرحلا قطانملاب صاخلاو يناثلا ءزجلا )2( ةداملا صخت ةيناثلا ةطقنلا
لمع بصانمو تاورث قلخب اذهو ينطولا داصتقالا عفد يف اماه ارود بعلت نأ قطانملا هذهل نكمي هنأ حيحص
ىلع ةيبلس تاساكعنا اهل نوكيسف الإو ،يغبني امك قطانملا هذهب انلفكت اذإ طقف اذه نكلو ايجولونكتلا يف مكحتلاو
حالس ةرحلا ةقطنملاف ،ةداح ةسفانم هيلع ضرفتس يذلا ينطولا جوتنملا لبقتسم ىلع ةصاخو ،ناكسلا ةحصو طيحملا
بجي اذلو ،ةياغك اهانربتعا اذإ ةيبلس نوكتو ،ينطولا داصتقالا ةيمنتل ةليسوك تلمعتسا اذإ ةحجان نوكتس ،نيدح وذ
-امئاد- ةرحلا قطانملا يف مهتبرجت نكت مل يتلا ةرواجملا ةيبرعلا نادلبلا براجت نم ديفتسنو ،رذحب فرصتن نأ
.ةحجان

نمو ،نوناقلا اذه يف اهقح اهل طعت مل ينطولا جوتنملا ةيامح نأ يل ودبي :ينطولا جوتنملا صخت ةثلاثلا ةطقنلا
طقف 21و 20و رركم 8 داوملا نوناقلا اذه يف نكلو ةيجراخلا ةراجتلل ديدج نوناق بايغ ببسب كلذ نوكي نأ نكمملا
تاطاشن نيب قرفن نأو بيرهتلل ةلباقلا داوملا يه ام ددحن نأ اضيأ بجي امك ،عوضوملا اذه تلوانت يتلا يه
نأ اضيأ بجي امك ،ةـعفترملا بئارـضلا تاذ عئاضبلاو ةعونمملا عئاضبلا سمت يتلا )ريدصتو داريتسا( بيرهتلا
.ةيكرمجلا ةباقرلاو رييستلا ةطلس نيب قرفن

اذإ ،ابوروأ ىلإ لصت نأ لبق رئازجلا ىلع ربعت ةيبرغملا تاردخملا نأ دّكؤملا ءيشلا :تاردخملا ،ةعبارلا ةطقنلا
،تاردخملا هذه نم ديفتسي نم فرعن انلكو تاردخملل (la plaque tournante) اروحم تحبصأ رئازجلا نإ لقن مل
ؤطاوت نودب دودحلا ىلع تاردخملا هذه رمت نأ نكمملا ريغ نم هنإف دودحلا ةسارحل ةدنجملا ةريبكلا لئاسولل ارظنو
؟ريزولا ديسلا ةيعضولا هذه نورسفت فيك ...! نيفظوملا ضعب

ودبي نكلو ،ام اعون ثادحألا هتزواجت هنأ ولو لاغشنالا اذه حرطأ نأ ديرأ )Z.H( تارايسب ةصاخ ةسماخلا ةطقنلا
-ريزولا ديسلا - ةنس دعب نورقت مث ،قاوسألا اهب قرغنو تارايسلا هذه لوخدب حمسن فيك ،امئاق لازام لكشملا نأ يل
اهومتذختا يتلا ةديدجلا تاءارجإلا لهو ؟تارايسلا هذه لوخدب الوأ متحمس ةيكرمج ةسايس ةيأب ،ةحلاص ريغ اهنأ

.اركشو ؟ةيمومعلا ةنيزخلا ةدئاف يف نوكتس

.لضفتيلف ،يدهملب ىفطصم ديسلل نآلا ةملكلاو يصفح ةيرون ةديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا



قفارملا دفولا ءاضعأ ةداسلا ،ريزولا يلاعم ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب:يدهملب ىفطصم ديسلا
.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع مالسلا ،ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمزو يتاليمز ،هل

نم )2( ةداملا نم ةيناثلا ةرقفلا يف تدرو ةيضق ينتدش هقباسل ممتملاو لدعملاو انيديأ نيب يذلا نوناقلا اذه يف
.6ص لوألا بابلا نم لوألا لصفلا

.هتاميظنتل الو هتاعيرشتل عضخت ال يكرمجلا ميلقإلا لخاد ةرح قطانم ءاشنإ ةيناكمإ ىلع صنت ةداملا هذه

ام لك ىلإ نيشطعتملا نييرئازجلا نحن ةصاخو ةباجتسالل هعفدتو عماسلا يرغت ةباذجو ةليمج ةملك "ةرح" ةملك
هذه له :لءاستأ نطاومك انأ ،انلوقعل ةرواشم نودب بيجتسنو انيرغي ررحتلا نع ثيدح لكف ررحتو ةيرحو رح وه
انتابستكم نم ءزج ريرحت ةيلمع يه مأ ،ينطولا داصتقالا ىلعو نطاوملاو نطولا ىلع عفنلاب دوعت ةرحلا قطانملا
ةيكرمجلا نيناوقلا ةلازإب اننطو لك ررحن ال اذاملف اننطو ىلع عفنلاب دوعت ةرح قطانملا هذه تناك نإف ؟انريغل
ىنعم امف ،لكلا معي مث ءزجلاب أدبي ررضلاو ررض ءزجلاف اررض لكلا ناك نإف ةيملاع ةرح اقوس اندالب ىحضتل
قطانم يقاب ىلإ ةهجوم ىرخأ عئاضبو ةيكرمجلا موسرلا نم ةافعم ةرحلا قطانملا ىلإ ةيجراخ عئاضبو علس لوخد
ىلع ةيملاعلاو ةرحلا ةراجتلل ةلبق حبصت ةرحلا قطانملا نأ وه ييأر يف باوجلا ؟ةيكرمجلا تاءارجإلل عضخت نطولا

هذه تسيلأ ؟مان مسجب فيكف ،ميلسلا مسجلا ناطرسلا رخني امك يمانلا ينطولا داصتقالا رخنت ،نطولا يقاب باسح
تثدحت يذلا لثامملا ينطولا جوتنملاب ررضلا قحلي يذلا دوصقملا معدلاو ؟قارغإلا رود بعلت ةرحلا قطانملا
ءاشنإل ةبرجتلا تناك نإف ،هتيامح يكرمجلا نوناقلا ىلع بعصي يذلاو نوناقلا اذه نم رركم 8 ةداملا هيلع تصنو
،ريغلا ةيرح ىلإ ىدعتت ال ىتح ةيرحلا هذه طبض نم دبالو ةبعللا دعاوق مارتحا نم دبالف ةيرورض ةرحلا قطانملا
ةجيتنلا نوكت ،ىوقلا نزاوتل ةاعارم اهيف نوكي ال ةبعل لكف ارطس اهتحت عضأو ّةيّدنلا يه ةبعللا دعاوق مارتحا نمو
ملاع نيب قرف كانهو ،ةحضاو ةجيتنلاف يلود قيرف عم يلحم قيرف نيب ةارابم دقعي ناك نمك ،يوقلا حلاصل ةيمتحلا
يف امأ ،هتماركب ساسم هنأل يلحملا قيرفلل لزانتلاب يلودلا قيرفلل حمسي ال ةضايرلا ملاعف ةراجتلا ملاعو ةضايرلا

ناك اذإف ،رحبلا ةايح يه هذهو لثملا لوقي امك )اريغص اتوح لكأي ريبك توح( ةيلمع اهنأل كلذ زوجيف ةراجتلا ملاع
عنتقن مل اننأل نحن اهارن امك ةرحلا قطانملا هذه ىلع قبطني اذهو ريبكلل اماعط نوكيل قلخ اذه ريغصلا توحلا
امو ةيكارتشالا ةبرجتلا نم ءادتبا دوقع ةثالث ةليط ةسلفملا براجتلا نم اريثك ىناع يرئازجلا بعشلاف ،اهدئاوفب
نرقلا ديحو يلودلا ماظنلا دهع يف اضيأ مويلا داريو ةيلاغ اهتبيرض انعفد يتلاو نيدايملا لك يف براجتلا نم اهدعب
نأ انربتعا اذإف ،انسالفإ ىلع كلذ دعب ظقيتسنل ىرخأ دوقع ةدم ىرخأ ةبيرض عفدن نأ ةملوعلاو قوسلا داصتقاو
ةبرجتك ّةيّدنلا اهيف رفوتت يتلا ةيمانلا لودلا نيب هذه ةرحلا قطانملا نكتلف ،ثلاثلا ملاعلا ىلإ يمتنت ةيمان ةلود رئازجلا
.ريغصلا توحلا عم ريغصلا توحلا نوكي نأو ةباغلا قطنمو ةضايرلا ملاع يف ّةيّدنلا قطنمب ةيلوأ

صانم ال انيلع ضورفم رمأ وه نطولا يقاب ىلع اهميمعتل اديهمت ةرح قاوسأك ةرحلا قطانملا ةماقإ تناك اذإ امأ
ةريصب ىلع نوكي ىتح ةيفافش لكب انبعش عنقنو حراصنلف ،ضفرلاو لوبقلا نيب رايتخا انل سيل ثيحب ةملوعلا نم انل
ةيلودلا ةيراجتلا ةمظنمو ةرحلا قطانملا هذه نيب ةقالع كانه لهف ،هل ةئجافم نوكت ال ىتح ةمدصلل دعتسيو هرمأ نم
.اركشو ؟ةينطولا ةدايسلاب ساسملا ةيادبو يبنجألا لخدتلا تالماعمل اديهمت تسيلأ ؟)G.A.A.T( ةرحلا ةراجتلا ةيقافتاو

.ةقيوطوب ةميلح نب ديسلل نآلا ةملكلاو يدهملب ىفطصم ديسللاركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

نوناقلا صخي اميف لاح لك ىلع ،يناوخإ ،ريزولا يديس .ةسلجلا سيئر يديس .اركش :ةقيوطوب ةميلح نب ديسلا
ةلقل دوعي اذهو ،هتشقانمب انل حمسي ال امم ،ةدام 340 ىلع لمتشي يذلا نوناقلا اذه ىلع عالطالل ظحلا انل نكي مل
قودنص يف عزوم نوناقلا نإ انل لاقي يتأن امدنعو ،انتويب ىلإ تايقرب لسرتو انؤاعدتسا متي ذإ ،سلجملا ةرادإ ميظنت
نيذلا ءاضعألا نم نحن .هشقانن ام انل سيلف اذلو اذهك نوناق يف ةصاخ انرومأ طبضن ىتح اذه لوقأ ،صاخلا ديربلا
،نورخآ دجويو دونه دجوي ذإ ،دونهلا نم يننأكف ،سلجملا يف اهاندجو دقو ،قئاثولا هذه ملست يف ظحلا مهل نكي مل
ناك اذإ تالاغشنالا ضعب هيلع حرطأل ،ةيلاملا ريزو خألا دوجول ةصرفلا منتغأ اذه مغر نكلو ،انرومأ طبض ديرن
نومهفي ال نيذلا سانلا نم يرابتعاب ةصالخ وأ ةعانق ىلإ تلصو انأ ،ريزولا ديسلا لخدت صخي اميف .انكمم كلذ
!مهفن مل اننأل وأ اديج اننوري ال مهنأ امإ يهو ،ةينقتلا ظافلألا

-هللا ءاش نإ-و ةصروبلا ئشننس لاقو ،كلذل انحرف هلل دمحلا ،لاومأ اندنع :لاق نيح ريزولا ديسلا ىلإ تعمتسا دقل
لاؤسلا نكل ،انحرفف ةيداصتقا ةمدص يأ ةهجاوم اننكمي لاقو ،انحرفف رئازجلا قدنفو SNTA مهسأ يرتشنس
الولو ،هايملا خض عطق متو ! مهبتاور ىلع اولصحي مل اهلامع ةيساسألا ةيلخلا دعت يتلا تايدلبلا ضعب :حورطملا

تاقحتسم عفد اوعيطتسي مل نيذلل ةبسنلاب برشلا هايم عطق مدعب ةموكحلا سيئر ةميلعتو ،نطاوملا ةحصب هايملا ةقالع



…كرامجلا نوناق قاطن نع جراخ اذهو ،زاغلانوس

.انكمم ناك اذإ لامعألا لودج نمض ءاقبلا ءاجرلا :ةسلجلا سيئر ديسلا

ةيضقلا هذه صخي اميف تاحيضوتلا ضعب نكمأ اذإ انيطعي نأ ريزولا ديسلا نم بلطن :ةقيوطوب ةميلح نب ديسلا
.اركشو

.يناجت كلاملا دبع ديسلل نآلا ةملكلاو ةقيوطوب ةميلح نب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

فلكملا بدتنملا ريزولا ديسلا ،ةموكحلا لثمم ريزولا ديسلا ،ةسلجلا سيئر ةدايس :يناجت كلاملا دبع ديسلا
مكيلع ىلاعت هللا مالس ،رقوملا ةمألا سلجم ءاضعأ ةوخإلا ءالضفلا ةداسلا ،كرامجلل ماعلا ريدملا ديسلا ،ةينازيملاب
.دعبو هتاكربو هتمحرو

ىلع كلذك ترهس يتلا ةنجللا ركشن امك كرامجلا نوناق فلم ،فلملا اذه دادعإ ىلع ترهس يتلا ةئيهلا هتاه ركشن
ةداملا يف ءاج ،مهفئاظو ةسراممو مهنايك ىلع اظافحو كرامجل لاجرل انوص هنإف هيلعو يديهمتلا ريرقتلا اذه دادعإ

ىدل مولعملا نم هنأل ،دوشنملا دصقلاب يفي الو فاك ريغ لب ،يعرش قح اذهو )حلستلا دصق( كرامجلا نوناق نم 38
ةمخاتملا لاغدألا بوجت ام اريثك يهو ارب يكرمجلا ميلقإلا ربع امود اهلفاوقب لقتنت يكرمجلا شيتفتلا قرف نأ عيمجلا
ضرعتت دق قرفلا هتاه نإف ذئنيحو ،يعرشلا ريغ داريتسالاو بيرهتلا تاعامج ةقحالم ددصب ةيدودحلا ةطرشألل
ارخؤم ثدح ام اذهو .نايحألا ضعب يف تاتغابم وأ نئامك بصنب ،بلسو بهنو وطس تايلمعو ةسرش تامجهل
ماعلا ريدملا ةدايس هيلعو .يكرمجلا شيتفتلا قرفل بلسو بهنو وطس تايلمع نم ةيضاملا عيباسألا يف طبضلابو
ةايحلا تاموقم نمض ،رابج لمعب موقت تمادام ةيكرمجلا قرفلا هذه نيصحت ةمكحلاو رصبتلا نم سيلأ ،كرامجلل
شيتفتلا ةيلمع لالخ فشكلا ةيلمعب موقت ةيحورم تارئاط صيصختب اهنيصحت رصبتلا نم سيلأ ،دالبلل ةيداصتقالا
ةلودلا تاكلتمم نع عافدلاو دوذلا راطإ يف وه امنإ ءارجإلا اذه نأ يف كش نم امو ثحبلاو لمعلا ليهستل اذهو
ةرادإ ىلع مئاقلا وأ كرامجلا لجر ةنادإ ءيش يف لقعلا نم سيل هنأ ريدملا ةدايس هدكؤأ اممو .اهتابستكم ةيامحو
ىلع مئاقلا بنذ امو ةريطخ دج يه يتلاو ةمزأتملا فورظلا هذه لثم يف وأ ةريسعلا لاحلا هذه يف ،كرامجلا لامعأ
:رئاسلا لثملا هيلع قدصي انهو ؟اهترادإ وأ اهتاودأ وأ لامعألا هذه

هل لاقو افوتكم ميلا يف هاقلأ

.ءاملاب لتبت نأ كايإ كايإ

ةايحلا تاموقم ىلع اظافح رابتعالا نيعب ةطقنلا هذه ذخأ رقوملا مكبانج نم وجرن ،ماعلا ريدملا ةدايس نذإ
.كرامجلا لاجرل ثحبلاو لمعلا نيمأتو ةيداصتقالا

نيفلاخملا صاخشألا عم ةيكرمجلا ةحلاصملا ءارجإ 265 ةداملا نمض طبضلابو ثلاثلا مسقلا يف ءاج دقل -ايناث
طبض مدعو بيستلاو لطامتلا ءارج طابحإلاو لشفلاب ةحلاصملا هذه ءوبت ام اريثك هنأ ىرن نحنف ،ةيكرمجلا تاءادألل
لماوعو فلتلل ةضرعو ءيناوملا ةنيهر ةدروتسملا ةعاضبلا ىقبتو ةحلاصملا هتاه ىلع ناوألا لوطيو ،رومألا
ثدحأ ام اذهو ءيناوملا ربع ةسدكملاو ةزوجحملا عئاضبلا نمض ىقبت اهنكل ،ةلودلا الو اهب عفتني ديفتسملا الف ةعيبطلا
لبسلاو ةمزاللا تاءارجالا ذاختا ريدملا ةدايس وجرن هيلعو .مهتاكلتمم ىلع نيرمثتسملا نم ريثكلا ىدل علهلاو فوخلا
.اركشو عايضلا نم صاخشألا تاكلتمم ىلع اًظافحو تقولل احبر اهناوأ يف ةحلاصملاب مايقلل ةليفكلا

.سونرقوب ركبوب ديسلل نآلا ةملكلاو ،يناجت كلاملا دبع ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

،فويضلا ةداسلا ،ءارزولا ةداسلا ،ةسلجلا سيئر ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .اركش :سونرقوب ركبوب ديسلا



.دعبو ةيحت ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز ةداسلاو تاديسلا

ثارتلاو ةيتابنلاو ةيناويحلا ةورثلا ةيامح كرامجلل ىربكلا ماهملا نيب نم نأ ،نوناقلا اذه نم )3( ةداملا يف ءاج
ىلع اربح لازال ايناديم اهديسجت نكل ايملعو ايفاقثو ايداصتقا ادج ةديفمو ةليبن تارابعلا هذه نأ ةقيقح .يفاقثلاو ينفلا
اميسال لاجملا اذه يف ةيملعلا بيلاسألل قالمعلا مدقتلا عم ةنراقم ةروطتم ةيملع بيلاسأو ةفرعم ىلإ جاتحيو قرو
ال امبر ءايشأ ةيامح مهتمهم عفترم دج يملع ىوتسم يوذ نيصصختم دجن نيأ ،ايملع ةمدقتملا نادلبلا كرامج دنع
هلوقأ ام نيب ةقالعلا لوح لؤاستلا راثي دقو .ةميق تاذ تسيل اهربتعي ءايشأ ،يرئازجلا يكرمجلا هابتنا ىتح تفلت
نادلبلا يف ةرهاظ دجوت ناويحلاو تابنلا ةيامحب قلعتي اميف :لاجملا اذه يف ةلثمألا ضعب يطعأو كرامجلا نوناقو
ةرهاظ يهو (La dérive génétique) ينيجلا فارجنالا نيثحابلاو ةعيبطلا ءاملع دنع ىمست ايداصتقاو ايملع ةفلختملا

ىوتسم ىلع اهب اونوكيل تاناويحلا ضعبو ةيربلا تاتابنلا نم ىتح تاتابنلا ضعب لقن وهو ةيرامعتسالا نادلبلا اهتقلخ
قلخو ريوطتو يملعلا ثحبلل -البقتسمو ارضاح- زنك وهو ،تاثروملا كنبب فرعي ام ثحبلا زكارمو مهتاعماج
مئالت وأ ،ارخؤم ترهظ يتلا ضارمألا ضعب ةمواقم وأ،لايخلا قوفت ةيجاتنإ تاردق اهل ةيناويح تالالسو فانصأ
تاريجش يف بيرغ ضرم تانيتسلا ةيادب يف رهظ الوأ ،ةلثمألا ضعب يطعأ عوضوملا اذه طيسبتلو .ةبعص ةئيب
نودب نكلو ةيوايميك بيلاسأب ضرملا اذه ةبراحمل ةظهاب الاومأ عفد يذلا دلبلا اذه داصتقا دده ليزاربلاب ةوهقلا

تابنلا اذهل يلصألا زكرملا ربتعي يذلا دلبلا اذه ،ايبويثإ نم اهب ءيج ةمواقملا ةثروم حيقلت ىلإ نوثحابلا أجلف ،ىودج
سفن .هداصتقا ةدعاق ذاـقنإل تارالودلا نم نييالملا عفدل ادعتسم كاذنآ ناك ليزاربلا نأ مغر اناجم ناك جالعلا اذهو
يف ضرم ببسب ةافو تالاح ىتح تثدحو ناكسلا ةرجه تأدب ثيح )ةدنلتوكسا( يف نرقلا ةيادب يف ثدح ءيشلا

امك .اناجم ةمواقملا ةثروم اهيف ةلالسب )وريبلا( نم جالعب ءيجو ،كاذنآ يساسألا ءاذغلا وهو اطاطبلا ةعارز
،"جاحلا لحاس" )راوفيد توك( قاوسأ ىدحإ نم ثحاب اهارتشا ةلبنس لضفب اسنرف لامش يف ةرذلا ةعارز تروطت
نم ايكرمج نإ ثحابلا اذه لاقو ةيئوضلا ةدملا صقن عم ةدراب قطانم يف تابنلا اذه مئالتل تلمعتسا ةثروم اهيف
هذه ةميق ملعي نكي مل نكلو ةيسنرف تاكنرف ةسمخب ةيلامشلا ابوروأو اسنرفل عيب ازنك سمل كاذنآ )راوفيد توك(
يف يتاذ ءافتكا هل دلبلا اذه حبصأ اهلضفب يتلا ةيبعشلا نيصلا يف ءارضخلا ةروثلا نإ لاقي ،ريخألا لاثملاو ،ةلبنسلا

،روضحلا ةداسلا ،ةلثمألا هذه .نادلبلا ىدحإ ةعيبط يف اهيلع رثع مزقتلا ةثروم ىلع يوتحت ةتبن اهلصأ زرلا ةعارز
نادلبلا نم ريثك يف لاحلا وه امك ةيرئازجلا كرامجلل لاجملا اذه يف قمعم يملع نيوكت حارتقا ىلإ يب يدؤت
ثحبلا لضفب يئاذغلا لبقتسملا انل نمضت ةيلاع ةيملع ةميق هل يذلا اندالب يف دوجوملا يثارولا ثارتلا ةيامحل ةمدقتملا
لقنت ال ثيح اًّدج ةيملعو ايلاح ةروطتم اضيأ تحبصأ ليوحتلا قرط نأل ؟اذامل ،"قمعم يملع نيوكت" لوقأ ،يملعلا

الثم La culture in-vitro ةحالفلا وأ ةثارولا ةيرقبعك ةينقت ةيملع قرط لضفب نكلو ناويح وأ اهلمكأب ةرجش ايلاح
لوخدم ريثكب قوفت لاومأب عابتو لمعتستو رثاكتتل عيمملا نيجورتنلا تاروراق يف نينج وأ ايالخ عطق لوحت تحبصأ
ام ةدافإو ةيتابنلا ةورثلا ىلع رهسلل ةيملعلا كرامجلا نيوكتل ةصاخ ةيرئازج سرادم أشنت نأ حرتقأ نذإ ،لورتبلا
يفتكي يذلاو ناويات نم ةدروتسم ةبيقح شيتفت نم لضفأ لبقتسملاو داصتقالا ةيامحل اذهو يثارولا فارجنالاب ىمسي
.يرئازجلا يكرمجلا يلاحلا تقولا يف هب

نم ضرقنت نأ ةيرئازجلا تالالسلا ضعب داكتو رمتسم فيزن ةلاح يف تحبصأ اّهنإف ةيناويحلا ةورثلا صخي اميف
ةلالسلا- لالج دالوأ ةلالس نم منغلا بيرهت حبصأ ْذإ ،ةيبرغلاو ةيقرشلا دودحلا يف )ودنابارطلا( ةرهاظ ءارج
كلهتسملا دنع بوبحم صاخ قاذمب عتمتت اهموحل نوكل ابوروأ يف ايلاح دجوت -ةضحم ةيرئازج ةلالس يهو -ءارمحلا
.ةرارحلا وأ دربلا ةصاخ ةعيبطلا ةمواقم ىلع تاردق اهلو يبنجألا

بيرهتلاف ،ناويحلا اذه ددع يف ىرخأ ىلإ ةنس نم حداف صقن ظحول ثيح رمتسم انبرغو انقرش يف لبإلا بيرهت
لمعتست تحبصأو فراطلا ةيالوب ةلاقلا يحاوض يف دوجوملا يربلا رقبلاك ةيمحملا ةيربلا تاناويحلا ىلإ ىتح لصو
يونت فيك :لاؤسلاو ايملاع يمحم وه يذلاو ةرواجملا نادلبلا وحن ناويحلا نم عونلا اذه بيرهتل ةصاخ بيلاسأ
ثودح ةلاح يف تابوقع نوناقلا اذه يف درت مل اذاملو ؟اهنم ىقبت ام وأ ةيناويحلا ةورثلا هتاه ةيامح كرامجلا ةرادإ
،يناويحلاو يتابنلا ثارتلا ةيامحب قلعتي اميف اذه ؟ىلوألا ةجردلاب ينطولا داصتقالاب سمي يذلا بيرهتلاو تافلاخملا
كرامجلا فرط نم لاجملا اذه ةفرعمو نيوكت لوح حارتقالا سفن ّيدلف يفاقثلاو ينفلا ثارتلا ةيامحب قلعتي اميف امأ
ةينف ةميق تاذ اهنكلو هابتنالا تفلت ال مجحلا ةريغص نطولا جراخ ةيفاقثو ةيخيرات ءايشأ ايلاح لقنت ثيح ،ةيرئازجلا
نوكلا قوف ةايحلا دوجو نم ىلوألا روصعلا ىلإ هلصأ عجري رجحلا نم عون دوجو كلذ ىلع لاثملاو ةيلاع ةيخيراتو
يل حرص يذلا صاوخلا ضعب دنع اينابسإ يف ايصخش انأ اهتدجو يتلاو Pierres Fossiles ةيبنجألا ةغللاب ىمسي امو
اذه ريح يذلا ءيشلا ،كاذنآ اهلقن يف كرامجلا نم ةبوعص ةيأ دجي ملو تانينامثلا ةيادب يف رئازجلا نم تلقن اهنأب
ةيامحب قلعتت اضيأ تابوقعلا ضعب نوناقلا اذه يف جردت مل اذامل ،ريزولا ديسلا حورطملا لاؤسلاو ،هسفن صخشلا
؟نيناوقلا ضعبو يرحبلا نوناقلا يف ءاج امك بيرهتلا ةلاح يف يفاقثلاو ينفلا ثارتلا



ىدحإ يف الثم انيأر ثيح ةيعرش ريغ ةقيرطب ةيئاذغلا داوملا ضعب لوخدب قلعتيف ريخألاو ثلاثلا عوضوملا امأ
.ينطولا بارتلا ىلإ اليل تلخدأ ،يئاذغلا نيجعلا نم ةيمك ةيقرشلا دودحلا يف تزجح فيك ةيرئازجلا ةزفلتلا صصح
ةدروتسملا عئاضبلا نم عاونألا هذه قاوسألا يف دجن ثيح ينطولا داصتقالا مدخي الو هل ةيلاعف ال بولسألا اذه نإ
تاونقلا ربع رمت مل اهنأ ملعي لكلاو راجتلا ةيبلغأ دنعو ينطولا بارتلا لك ربعو ةيرح لكب عابت ،ةيعرش ريغ ةفصب
دنع- عيبلا طاقن دنع ةيئاذغلا داوملا نم عئاضبلا زجح وه ةرهاظلا هذه ةبراحمل ةليسو لضفأ نأ نظأ اذهلو .ةيعرشلا
،ةيئاذغلا داوملا هذه عيبو ءارش مهسفنأ ءاقلت نم نوضفريس راجتلا نأ نظأ ةسرامملا هذه عمو ةمارغ عم -رجاتلا
.ةسلجلا سيئر يديس اركشو ،نوناقلا اذه نمض جردت ،عيبلا طاقن دنع عئاضبلا زجحل قرطلا هذه سردن ول اذبحو

.لضفتيلف نيلخدتملا رخآ ةيلاع نب دمحم ديسلل ةملكلا ليحأو سونرقوب ركبوب ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا

ريزولا ديسلا ،ةيلاملا ريزو ديسلا ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب .ةسلجلا سيئر ديسلا اركش :ةيلاع نب دمحم ديسلا
مالسلا ،نيمرتحملا ةمألا سلجم ءاضعأ يئالمز يتاليمز ،كرامجلل ماعلا ريدملا ديسلا ،ةينازيملاب فلكملا بدتنملا

.هتاكربو ىلاعت هللا ةمحرو مكيلع

قرطت دقو يل ةبسنلاب ةيرهوجو ةيساسأ يهو ىلوألا ةظحالملا امأ ،طقف نيتظحالم ىلع رصتقي اذه يلخدت نإ
ميدقت ضرتفي اذهك امهم انوناق نإ ،ةمألا سلجم يف ءاضعأك انرود يهو ةقباس تاسلج يف ءالمزلا نم ريثك اهيلإ
هذه ريصم نع لءاستأ يننأ ريغ ،ةميقلا مهتاظحالم حرطب مهتالخدت يف ءالمزلا لضفت دقو ةمِّيق تاظحالم
قلعتي ينوناق صن انيلع رم هنأو ةصاخ ؟صنلا ليدعت يف اهرود امو ؟رابتعالا نيعب ذخؤتس لهو ؟تاظحالملا
ةغللاب انيلإ درو يذلا صنلا نيب هنم ةرقف يف حيرص ضقانت دوجو ىلإ ريزولا ديسلل اهنيح انرشأ دقو يندملا ناريطلاب
ordre de ةيسنرفلاب لباقملاب هدجن يذلا "ءاعدتسالاب رمألا" ةرابع يف ةيسنرفلاب -ريبعتلا حص نإ- هتمجرتو ةيبرعلا

réquisition الو ليدعتلا قح كلمن ال انمدام هتجلاعم متت فيكف ،رهاظ أطخ اذه ،"ريخّستلاب رمألا" نوكي نأ ضورفملا
…! ريطخ ءيش اذهو ؟ءاطخألا حيلصت قح ىتح كلمن

13 هتدام يفو ،صنلا اذه ةءارق يف تأدب امدنع ينأ وه ةماع ةظحالمب يلخدت يف يفتكأ ينلعج يذلا ءيشلاو
ةخسنلا يه له ؟لصألا ةخسنلا يه ام :لؤاستلا حرط يلع ضرف يذلا رمألا ،نيتخسنلا نيب احيرص اضقانت تدجو
ةرابع يف ريخألا لبق ام رطسلا ةيناثلا ةرقفلا 13 ةداملا .ةيسنرفلا ةخسنلا يه حصألا نأ تدجوف ؟ةيسنرفلا مأ ةيبرعلا
dans le cas ou les deux portiers :ةيسنرفلاب اهدجن "مهافت ىلإ نافرطلا اهيف لصوتي مل يتلا ةلاحلا يف" parviennent

رركأ نذإ .صنلا ىنعم لك ريُغي اذهو ؟حصألا ةغيصلا يه نيأف "لصوتي مل يتلا ةلاحلا يف" ةيبرعلاب لوقن نحنو
وضع ءاطعإو اهباصن ىلإ رومألا ةداعإ ةرورض وهو ،حرطلا يف ينوقبس نيذلا يئالمز تاوصأ ىلإ يتوص مضأو
،ىلوألاب ةطبترم ةيناثلا ةظحالملا ،ىلوألا ةظحالملا يه هذه .حيحصتلا قحو ليدعتلا قح ةمألا سلجمو ةمألا سلجم
-ءالمزلا يل حمسيلو- ةرابع يه تالخادملاو هضفرن وأ ةيلك صنلا ىلع قداصن نأ امإ وه ،ايلاح انه انرود نأ يهو
ريغ وه ام ةفاضإو ءارثإلاو ءاضعألا ريونتل سيلو ،الوأ معنب تيوصتلاب ءاضعألا عنقت ىتح ،ةينوناق تاعفارم نع
اهيعدتسي يذلا نأ ريغ ،ءاضعألا ةيواستم اّهنإ اهنع لاقي ةنجل ىلإ لاحي هنإف صنلا اذه انضفر نإو ىتحو ،دوجوم
صنلا دادعإ اهتطساوب متي يتلا ةغللاب قلعتت يتلاو ةيناثلا ةظحالملا ىلإ قرطتأ نذإ .مكحلاو مصخلا وه اهسأري يذلاو
تمتو ،ةيسنرفلا ةخسنلا يه الصأ تدعأ يتلا ةخسنلا نأ ،صنلا اذه يف ةصاخو ةقباس صوصن يف انظحال ام اريثكف
رومألا لك نأ امب- هبلطن ام نذإ .ىنعملا يف ىتحو ةيبيكرتلاو ةيوغللا تاطلغلاو ءاطخألا عم ةكيكر ةروصب اهتمجرت
مالسلاو ،ةيلصألا ةخسنلا نع امجرتم صنلا انيتأي الو يبرعلا صنلاب الوأ ةساردلا أدبت نأ -ايروتسدو اينوناق ةسركم
.مكيلع

ةموكحلا لثمم ديسلا نكمن ىتح ةقيقد 15 ةدمل انتسلج فقون .ةيلاع نب دمحم ديسلل اركش :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اركشو نيلخدتملا ةلئسأ ىلع ةباجإلا نم

.اهفانئتساو ةسلجلا فاقيإ

لضفتيلف ،ةموكحلا لثمم ديسلل ةملكلا ليحأو ،انتسلج فنأتسن ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب :ةسلجلا سيئر ديسلا
.اروكشم



ىلع مـكرـكشأ ،ةـمألا سـلجم ءاضعأ ةداسلاو تادـيسلا ،ةـسلجلا سـيئر يديس .ارـكش :ةـموكحلا لـثمم ديسلا
ضعب كانه نأ تظحال دقو ،هئارثإو عورشملا اذه سرد راطإ يف اهب متلضفت يتلا قيلاعتلاو تالاغشنالا حرط
.ةيرهوجلا ىرخألا تاظحالملا ضعبو ةيلكشلا تاظحالملا ضعبو تاحارتقالا

طاشن لوح قيلاعتلا ضعب فيضأو رمألاب ةينعملا داوملا وأ دونبلا ةرشابم صخت قيلاعت فيضأ نأ لواحأس
نيب قرفلا ىلإ قرطتأ ةيادبلا يف .كرامجلا تاراطإو كرامجلا ناوعأ تايحالص وأ ةباقرلا مهي امو كرامجلا حلاصم
ةبسنلاب تمدق يتلا تاظحالملا لك نأب مكل دكؤأو ةيبرعلا ةّغلل ةيولوألا نأ ةقيقحلا يفو ،ةيسنرفلابو ةيبرعلاب صنلا
يبعشلا سلجملا باونو كرامجلا تاراطإ فرط نم تبتكو ةيبرعلاب ةيلصألا اهتباتك تناك ،رمألاب ةينعملا داوملل
.فلملا اذه ةساردب تفلك يتلا ةيلاملاو ةينازيملا ةنجل ىوتسم ىلع ينطولا

يتلا تاظحالملا بسحو ،ةيبرعلا ةغللاب بوتكملا صنلا هب ءاج يذلا وه حيحصلا ىنعملاو حيحصلا ريبعتلا نذإ
.مهف ءوس كانه نوكي نأ نكمي نكلو نيصنلا نيب ضقانت كانه سيلف كرامجلل ةماعلا ةيريدملا ءاربخ اهمدق

ةلئسألا نم ريثكلا حرط دقو ،ىلوألا ةداملا يف يكرمجلا ميلقإلا وأ ينطولا ميلقإلاب قلعتت يتلا ةظحالملل ةبسنلاب
ةوخإلا عم يقابلا سردأو ،تالاغشنالا هذه لك ىلع بيجأ نأ لواحأسو ،ضحملا ينوناقلا ناديملا يف تالاغشنالاو
يكرمجلا ميلقإلاب ريبعتلا ّنأ دقتعن ،يكرمجلا ميلقإلا وأ ينطولا ميلقإلاب ميلقإلا ةيمست صخي اميف .ةنجللا ىوتسم ىلع
يكرمجلا ميلقإلاف ،دودحم ينطولا ميلقإلا نأل ،عضولا بساني يذلا وهو يقيقحو عساو ريبعت صاخلا ناديملا اذه يف
كلذكو ،ينطولا ميلقإلا نم عسوأ وه نذإ ،هل ةمخاتملا ةقطنملا هيف جمدنتو ةيميلقإلا هايملاو ةيلخادلا هايملا هيف جمدنت
نأب ليصافتلا يف ديزأ نأ لبق مكل دكؤأو ايكرمج اميلقإ ىمسي اذهلو راحبلا قوف دوجوملا يوجلا ءاضفلا هيلإ فيضن
نادلبلا اهيف امب نادلبلا نم ريثكلا نيناوق نم ديدعلل ةقمعم ةسارد دعب اهب انمق ،تاليدعتلا لكو عورشملا اذه ريضحت
يكرمجلا نوناقلا ماجسنا راطإ يف انلخدو ،ناديملا اذه يف ةريبك ةبرجت اهل يتلا نادلبلا لكو ابوروأ نادلبو ةرواجملا
تاذ ءايشألا ضعب ديدحت يف وأ ريبعتلا يف ءاطخأ باكترا يف قحلا انل سيلف اذهلو .نادلبلا نيناوق لك عم يرئازجلا
.ريبعتلا سفنب نادلبلا لك اهنع ربعتو يملاعلا عباطلا

اهدنع ،ايعامتجاو ايداصتقا ادُعب اهل نألف ةرحلا قطانملا ضعب مظنن نأ انرتخا اذإ لوقأ ،ةرحلا ةقطنملا صخي اميف
داصتقالل ةبسنلاب ارود بعلت نأ امإف ،ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ةيمنتلا معد راطإ يف تايجاح ىلإ بيجتستو طاشن
داصتقالا معد يفو ةيلوألا داوملاب وأ رايغلا عطقب ينطولا داصتقالا نيومت يف مهاست ةرح ةقطنمك ربتعتو يلخادلا
ةقطنملاو ينطولا داصتقالا كلذك نومتو نيعم راطإ يف ةرح ةقطنم يف ناديملا اذه يف ءايشأ جتنت امإو ،ينطولا
ريدصتلا راطإ يف رامثتسالا بلجو يملاعلا داصتقالا ىلع حاتفنالا راطإ يف رامثتسالا بلجل ةليسو نسحأ يه ةرحلا
براجتلا نأل ةرحلا قطانملا نم فوختلا انقح نم سيل هنأ -ةيعوضوم لكب- دقتعأو .نطولا تايجاح ةيطغتو
هذه سيسأت وأ دوجو نع ةجتانلا راطخألا لكو ثولتلا صوصخب قطانملا هذه لخاد قبطت نيناوق دجوتو ،ةدوجوم
قطانملا هذه تنوكو اهطيحم ثولت ةرح قطانم يف تاعانص اهيف تسسأت يتلا نادلبلا ضعب براجتف ،قطانملا

باون ربع امدنع هتلق ام نإف اذهلو ،قطانملا هذه يف تاعانصلا هذه سيسأتب تحمس يتلا نادلبلا ىلع ةريبك ةروطخ
اهيلع فرشن نيذلا نحن ،رئازجلا يف اهمظنن يتلا ةرحلا ةقطنملا نأ وه فوختلا سفن نع ينطولا يبعشلا سلجملا
ةحلصمو ،ةينطولا ةحلصملا فرعن نأ امإف ،ةيلودلا نيناوقلل عضخيو اندنع نم ردصي نينقتلاو اهمظنن نيذلا نحنو
.اننولكأي مهكرتنو اهنع ىلختنو اهفرعنّ الأ امإو اهيلع رهسنو دالبلا ةحلصمو ينطولا داصتقالا

امك يعامتجاو يداصتقا ريثأت اهل يهو ةيرئازجلا ةلودلا لئاسوب نحن اهيلع رهسنس ةرح ةقطنم انسسأ اذإ نذإ
.ضحم يداصتقا رود اهل ةيعامتجاو ةيداصتقا تاطاشن ءاشنإو لمع بصانم ءاشنإ وهو ،تلق

يرئازجلا بارتلا لك حبصي نأ نكمملا ريغ نمف ،ينطولا بارتلا ىلع ةرحلا ةقطنملا ميمعت سيل فدهلاف اذهلو
ةعيبط اهدنعو سيياقم اهل قطانم دجوت نكل ،ةيلامجإ ةفصب ةرح ةقطنم ،2ملك فلأ ةئامعبرأو نينويلم غلبي يذلا

مويلاو ،ةيقيرفإ نيومت اهنكمي امك رئازجلا نيومت اهنكميو ،جراخلل لباقملا ريبكلا ءانيملا تاذ )ةرالب( لثم ةصاخ
ةريثك ءايشأ كانه يأ ،رجينلاو يلام ىلإ لبقتسملا يف لصت نأ نكمي عئاضب هربع رمت )نجنج( ءانيم عورشم اندنع
.ةينطولا ةحلصملا مدخت ةيعامتجاو ةيداصتقا فادهأو

ةفيرعتلل لكيهلا ةقيقحلا يف ددحت 6 ةداملا هذه ّنإف ،يلماعتلا زايتمالا قح دوجو مدعو ،6 ةداملا صخي اميف
نوناق كانه نأل ،ةيكرمجلا ةفيرعتلاب قلعتملا نوناقلا يف -ةقيقحلا يف- دوجوم وهف يلماعتلا زايتمالا قح امأ .ةيكرمجلا

.كرامجلا نوناق يف دجوي الو ةيكرمجلا ةفيرعتلاب صاخ



ةنجللا هذهو ليلق تافلملا ددع نكلو ةمئاد ةينطو ةنجل يهف نعطلا ةنجل ىلع صنت يتلا 13ةداملا صخي اميف
وأ نيعست ىلع ديزت ال ةساردلل ةنجللا هذهل مدقت يتلا تافلملا ددعو ،عونلاو ةميقلاو أشنملا صخت يتلا اياضقلاب لفكتت
نذإ ،اهيف نوعمتجي ال يتلا ةدملا لوطل ،مهئالمز ةيؤر ةنجللا هذه ءاضعأ ضعب قاتشي انايحأو ،ةنسلا يف فلم ةئام
دقتعن اذهلو ،تافلملا نم ريبك ددع مامأ ةنجللا هذه حبصت نأ نم ةروطخ وأ ةيطارقوريب ةقيرط وأ فوخت كانه سيل
.ربكأ ةيلاعف اهل نوكي نأب اهل حمسي تافلملا ددعو لخدتلا طورشو يفاكلا ميظنتلا اهل نأ

ماعلا ريدملا ،ةيلاملا ةرازو ءاردم لكو مويلا كرامجلل ماعلا ريدملا ّنإف ،كرامجلل ماعلا ريدملا ةطلس صخي اميف
،ةيلاملا ريزو مساب تارارقلا كلذ يف امب ءيش لك ىلع عيقوتلل تايحالصلا مهل ،ةينازيملل وأ ةنيزخلل وأ بئارضلل
.اهب مايقلا ماعلا ريدملا ناكمإب ،ريزولل دوعت تايحالص نوناقلا يف انحرتقا ول ىتح نذإ

كانه نوكت الو ،رمألا ىضتقا اذإ اروف رارقلا ذختي نأ يرورضلا نمو ماه رود اهل ،ةماه ةسسؤملا نأ دقتعن ايناث
لطعي دق يذلا ءيشلا ،اذكهو ماعلا نيمألل رمتو ريزولا لساريو ماعلا ريدملا رمألا سردي ْنأك ،ةيطارقوريب قرط
،لوؤسم كرامجلل ماعلا ريدملاف ،ةيلوؤسملا لمحت يه ةيضقلا ّنأ امك ،هانمتن انك يذلا ريسلا ىلع ابلس رثؤيو طاشنلا
ةماعلا ةيريدملا تذخأ اذإو ،ريبك رود هلو ريزو بئان ىوتسم هل ةيلاملا ةرازو يف ماعلا ريدملا ّنإ لوقأ امئاد انأ
نيبو ريبك لوؤسم بئارضلل ماعلا ريدملاو ينطولا بارتلا ربع راطإو نوع فلأ نورشع ابيرقت اهلف ،الثم بئارضلل
رظنن امدنعف ،كرامجلل ماعلا ريدملا نع لاقي ءيشلا سفنو ،تايحالص هل نوكت نأ يرورضلا نمو ،ةريبك ةطلس هيدي
كرامجلل ماعلا ريدملل نوكت نأ يرورضلا نمف ،ماهملا ءادأ طورشو ينطولا بارتلا ربع حلاصملا عيزوتو ماهملا ىلإ
.بسانملا تقولا يف رارقلا ذاختاب هل حمست يتلا تايحالصلا

لوصولا انناكمإبو بونجلا يف ملك 400و لامشلا يف ملك30 يكرمجلا قاطنلا نإف ،يكرمجلا ميلقإلا صخي اميف
ضعب يفو ملك 30 ىلإ لصي اذه يكرمجلا قاطنلا نادلبلا لك يفو ،ةيملاع سيياقم ةقيقحلا يف يهو ملك 60 ىلإ
نحنو ملك 400 يأ ادودحم نوكيّ الأ انحرتقا ،رئازجلا بونجل ةبسنلابو .ملك 60 ىلإ اهب لصي نادلب كانه نايحألا
كرتنلف ،ةعساوو ةريبكو ةعساش اهضرأو ءارحصلا قطانمف ،هددحي ال اعورشم تمدق ةموكحلاو ةرازوو ةرادإك
ةوخإلا نكلو ناكم يأ يف كلذ لصف اهنكمي ةباقرلا ةيلمعب موقتل كرامجلا حلاصم بهذت امدنعو ،احوتفم لاجملا
،ناكم يأ يف تايحالصلا هذه سرامت ال ىتح ،دودح كانه نوكت نأ اوحرتقا ينطولا يبعشلا سلجملا يف باونلا
.دودحلل ةبسنلاب ملك 400 لخاد بجاولا اذهب موقتو ،طقف ملك 400 ـب اهديدحت متف سانلا جعزنو

ةمئاق ىلع قبطتو ،يكرمجلا قاطنلا لخاد وأ ميلقإلا لخاد عئاضبلا لقن راطإ يف مدقت يهف عئاضبلا لقن ةصخر امأ
ربتعت نأ نكمملا نم يتلا ةقيرطلا هذه وأ ةباقرلا هذه نذإ ،ةراجتلا ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارقب ةددحم علس
.شغلا ةلهس داوم اهنأل ،شغ اهيف نأب ةفورعم ةصاخ ةمئاق كانه لب ،تاجوتنملا لك ىلع قبطت مل ،ةيطارقوريب
ةيلمعلا هذه تحبصأ دقو ،عئاضبلا بيرهتو شغلا ةيلمع روطتو قوسلا عاضوأ بسح ةمئاقلا هذه يف رظنلا داعيو

نودب ،دودحلا ربع لخدتو يكرمجلا قاطنلا لخاد لقنت عئاضبلا نأ نايحألا نم ريثك يف تنيب ةبرجتلا نأل ةيرورض
.نيناوقلا قيبطت راطإ يف اهب حيرصتلا

قاطنلا نوكي امدنعو ،يكرمجلا قاطنلا مسر ةيضق يه ةيلاملا ريزو نم رارقب يكرمجلا قاطنلا ديدحت ةيضق
ةقطنملا مسر صخي اميف نكلو ةيلخادلا ريزوو ةيلاملا ريزو نيب كرتشم رارقب ددحي ملك 30 نم رثكأ يكرمجلا
وأ ةبيور ربعي قاطنلا لهو ؟ال مأ ةقطنملا يف ةلخاد )ةبيور( ةنيدم الثم ربتعن نأك ةيفارغج حبصت ةيضقلاف ،ةيكرمجلا
.ةيكرمجلا ةقطنملا مسر ديدحتب حمست ةيلمع ةيضقلا نذإ ؟ىرخأ ةقطنم ربعي

نيذلا كرامجلا يفظومو كرامجلا ناوعأ نإف متظحال امك الوأ ،كرامجلا يفظوم وأ ناوعأ تايحالص صخي اميف
الإ نكسملا يف ةرايز ىرجت الو يضاقلا مامأ نيميلا مهلك نودؤي ،شيتفتلاو يداصتقالا قيقحتلا تايلمعب نوموقي
نأل كلذ انعسو نآلاو ةرايزلاب مايقلاب هل حمسي يذلا نوعلا ةبتر نوناقلا نيعي اقباس نذإ .ةيروهمجلا ليكو نم ةصخرب
،فاطملا رخآ ىلإ اهب لوصولاو تاقيقحتلاب مايقلل لاجملا مهل حتفن نأ بجي ،ةباقرلا تايحالص مهل نيذلا ناوعألا لك
نكسلا شيتفت ةيلمع ىلإ لصي امدنعو ،ةديدع لحارم ربع رميو ،يكرمج قيقحتو يداصتقا قيقحتب نوعلا موقي امدنعف
تاردقو تاليهأت ىلع ينبم اذه لك نأ دقتعأو ،بجاولا اذهب مايقلل ةصخرلا هل ملسيل ةيروهمجلا ليكول بهذي نأ هيلع
.ةمهملا هذهب مايقلل ٍفاك نيوكت مهل نيذلا كرامجلا ناوعأ

ناوعألا ىلع ضورفملاو ،ةعشألا ةزهجأ ةطساوب ماع لكشب هب موقن بجاولا اذه الوأ ،ديربلا ةباقر صخي اميف
ةيلمعلا هذه نودؤي مهو ،همارتحا ضورفم رسلا اذه ،ةيديربلا تالسارملا رس اومرتحي نأ ةيلمعلا هذهب نوموقي نيذلا
.تالسارملا لك رس مارتحا ىلع رهسلل ةيلوؤسملا لك مهلو ،ديربلا حلاصم ناوعأ روضحب

فرط نم حالسلا لمح ةيفيكو تابجاوو تايحالص ددحت نادلبلا لك يف صوصنلا نإف ،حالسلا لمح صخي اميف
طورش يعيرشتلا صنلا ددحي نأ انلضف اذهلو ،ةريبك تاريثأت اهل نوكت نأ نكميو ،ةماه ةيلمع يهو ،كرامجلا ناوعأ

ةباقرلا تايلمع ىلإ رظنن امدنع ذإ ،رمألا اذه لوح ىوتسملا يفو ايعوضوم اقيلعت خألا مدق دقو ،حالسلا لمح



موقت يتلا تايلمعلا ىلإ رظنن نكلو ،تاراطملا يف وأ ءيناوملا يف يرجت يتلا تايلمعلاب يفتكن ال ،كرامجلا حلاصمل
كانه نأل ،مهماهم ءادأ ءانثأ اودهشتسا نيذلا كرامجلا ناوعأو تاراطإلا نم ريثكلا كانه ذإ ،ةيربلا دودحلا يف اهب

نم دودحلا يف كرامجلا حلاصمل ديدهت تايلمع تعقو ارخؤمو ،ايوق احالس نولمعتسي نوبرهم دجويو ،ةريبك ةروطخ
داصتقالا ةيامحل ةليبن ةمهمب نوموقي نيذلا ةلودلا ناوعأو تاراطإ لمحي نأ ضورفملا نم اذهلو ،علسلا يبرهم فرط
صنلل اقبط كلذ نوكيو ةحلسألا نولمحيو ،ةريبك ةروطخ اهل نوكت انايحأ فورظ يف مهلامعأ نوسراميو ينطولا
،دودحلا ةبقارمل مهيدل رفوتت نأ بجي يتلا تايحورملا لثم ىرخأ لئاسو كلذك مهيدل نوكتو ،مهيمحي يذلا يعيرشتلا
اذإ لبقتسملا يف رفوت نأ نكمملا نمو ،ايلاح اهريفوتب حمست ال امبر لئاسولا هذه لك فيلاكتو ةيلاحلا فورظلا نكلو
.ةريبك ةيلاعفب ماهملا هذه ءادأل نسحأ فورظ يف نوكن ىتح ،ةدوجوم تايناكمإلا تناك

ىلع اساسأ زكترت ةقيقحلا يف ةمهملا هذه نإف ،رحبلا يف كرامجلا ماهمب نوموقي نيذلا لحاوسلا سارحل ةبسنلاب
كانهو ،ةيلاعف لكب هايملا ةبقارمب مهل حمست ةريبك تايناكمإ لحاوسلا سارحلو ،لئاسولل نسحألا لامعتسالا ةرورض

قلعتت يتلا تايلمعلل ةبسنلاب نكلو ،لحاوسلا سارح ىوتسم ىلع ةيلوؤسملا ديحوتو ،ةينطولا لئاسولل نسحأ لامعتسا
ىلعو ةريشأتلا ىلع عقوي يذلا ديحولا فرطلا نإف ،علسلاو رخاوبلا ىلعو راحبلا ىوتسم ىلع كرامجلا نوناق قيبطتب
تافلاخم نوكت امدنع كلذكو ،ةيلوؤسملل ديدحت كانه نذإ ،كرامجلا حلاصم سيلو لحاوسلا سارح وه رخاوبلا قئاثو
يف ءاوس ،ةفلاخملا هيف تعقو يذلا ناكملا نم برقألا يكرمجلا زكرملا ىلإ ةرشابم بهذت يهف ،علس وأ ةنيفس زجحو
راعسألا وبقارم وأ ينطولا كردلا وأ لحاوسلا سارح ظحالي امدنع نذإ ،ينطولا بارتلا وأ ةيربلا دودحلا وأ ءانيملا
ةبقارمب مهفلكت يتلا ةصاخلا نيناوقلا راطإ يف مهل ةلوخملا تايحالصلاب نوموقي وأ ةيداعلا مهماهم نودؤي نيذلا
نم يهف ةعباتملا امأ ،طقف ةظحالملا قح مهيدلف كرامجلا نوناقل ةفلاخم دوجو ،ةماعلا ةيداصتقالا ةباقرلاو راعسألا

بئارضلا حلاصم وأ ينطولا كردلا وأ لحاوسلا سرح حلاصم هدعت يذلا رضحملا نذإ .كرامجلا حلاصم تايحالص
.كرامجلا ةحلصمل ةرـشاـبم لوـحي ،ةراـجتلا ةرازول نيعباتلا راعسألا ةباقر وأ

ةيرح ىلع رثؤت تاسرامم وأ راكتحالل اعوجر تسيل يه ةقيقحلا يف ،كرامجلا ىدل ةيرادإلا ةميقلا صخي اميف
تاسرامملا ضعب ىلع ءاضقلاو ةسفانملا دعاوق مارتحا ىلع رهسلاب حمست ةطيسب ةيلمع يه نكلو جراخلا عم ةراجتلا
يدؤي نأ نكمملا نم ناك هانشع يذلا لوألا لاثملا .ينطولا جاتنالا ىلعو ينطولا داصتقالا ىلع رثؤت يتلا ةيبلسلا
1995 ةنسل يسردملا لوخدلا دنعف ،صاخلا عاطقلاو يمومعلا عاطقلل ةعباتلا ةيرئازجلا لماعملا نم ريثكلا قلغ ىلإ
ايسآ نم ةمداقلا ةيسردملا تاودألاو مالقألاب ةأبعملا رخاوبلا ةرثك ةيجراخلا ةراجتلا ريرحت دعبانظحال ،1996 وأ
اهيف امب اهباوبأ ةيسردملا تاودألا جتنت يتلا ةيرـئازـجلا تاعانصلا لك قلغت نأ نكمملا نم ناكف ،نادلبلا ضعبو
يه نيدروتسملا ءالؤه فرط نم ةمدقملا راعسألا نأ انظحالو ،ىرخألا ءايشألاو تالايسلاو ةيسردملا سيراركلا
رعسلا نوكي نايحألا ضعب يفو .شغ ةيلمع كانه نذإ .يلحملا جاتنإلا رعس نم %10 يلاوح لثمت دق راعسأ
نمو ،ةصيخر نوملعت امك نادلبلا ضعب يف ةلماعلا يديألاف ،نادلبلا ضعب يف جاتنإلا طورشل ارظن اضفخنم يقيقحلا
يف وأ رئازجلا يف يرهشلا بتارلا نم %10 نم لقأ تالايسلا نوجتني نيذلا لامعلل يرهشلا بتارلا نوكي نأ نكمملا
ليدعت وأ ديدحت ةيلمع دامتعا انلضف اذهلو ،ينطولا جاتنالا ددهي يذلا وه اذه .ىرخألا نادلبلا ضعب يف وأ ابوروأ
نم هنأل ،يلحملا جوتنملا راعسأ كلذ يف رابتعالا نيعب ذخؤت نايحألا بلغأ يفو ،كرامجلا دنع رعسلاب حيرصتلا
نأ بجي الو ،يرئازجلا كلهتسملا قوقح ةيامح وه رخآ ٌبجاو انيلع نكلو ،يلحملا جوتنملا ةيامح انيلع يرورضلا
عاضوأب حمستو ينطولا بارتلا لخاد ةسفانملا ىلع يضقت كرامجلا دنع ىرخأ ةميقو لوخدلا دنع ارعس ددحن
ةميق ددحن امدنع اذهلو .يرئازجلا كلهتسملل ةمدقملا علسلا ةيعونو ةدوج ضيفختو راعسألا عفر ىلإ يدؤت ةيراكتحا
الو ،ةميلسلا ةسفانملا ىلع رهسلاو ينطولا داصتقالا ةيامحل الوأ كلذف ،دروتسملا جوتنملا ضعبل كرامجلا دنع ىرخأ
ضرفيو راعسألا عفر يف رمتسيو دوهجملا ميدع ىقبي يلحملا جوتنملا لعجت نأ نكمملا نم عاضوأ ىلإ كلذ يدؤي

.يرئازجلا كلهتسملا ىلع هتطلس

ال كرامجلا حلاصم نإف ،تاناويحلاو تاتابنلاو ةيعونلاو ةدوجلا ةباقر ،داريتسالا دنع ةباقرلا تايلمع صخي اميف
،ينطولا بارتلا ىلإ لخدت يتلا داوملاو علسلا لكو عئاضبلا لك ةبقارم ىلع رهسلل ةيرورضلا تاءافكلا لك كلمت
ةيجراخلا ةراجتلا ريرحت دعب ةريخألا تاونسلا هذه يف ىتح انظحال دقف ،ةيجراخلا ةراجتلا ةباقر ةيلمع دقعي دق اذهو
نأ اهيف تحضو ةصرف يل تناكو ،كلذ نوفرعي مهو كالهتسالل ةحلاص ريغ داوم اودروتسا نيدروتسملا ضعب نأ
ةيبنجأ تاسسؤم ىلإ اوبهذ ذإ تروهايلا وأ ريصعلاك ،كالهتسالل حلاص ريغ اجوتنم اودروتسا نيدروتسملا ضعب
ةروطخ نّوكت وأ ةثولم نوكت دق علسلا هذه نأل ةنيعم طورش بسحو نمث لباقم اهفالتإل اهباحصأ دعتسي اعلس اودجوف
عفد اهبنج امم ةيبنجألا ةسسؤملل اهتميق نم %10 وأ 5 اوعفد مهنأ نكمملا نمو ،نويرئازجلا اهدروتساف ةحصلا ىلع
ىلع ةروطخ اونوكو ،اهتيحالص ةدم ءاهتناو اهجاتنإ خيرات اوروزو رئازجلا ىلإ اهب اوؤاجو ،ةعلسلا كلت فالتإ نمث
ّدقو جوتنملا اذه تزجحو ةباقرلاب تماق يتلا ةدوجلا ةباقر دوجو ىلع هلل دمحلاو ،يرئازجلا كلهتسملا نودروتسملا مِ
.ةدقعم ةباقرلا نأب فرعن جوتنملا ةيعونو ةروطخ ىدم ىلإ رظنن امدنع نكلو ،ةلادعلل

نأب يكرمجلا فرعي نأ نكمملا نم نكي ملو تارايسلا تلخد ةيادبلا يف ذإ )Z.H( تارايسلل ةبسنلاب ءيشلا سفن
ءالط ةداعإب نايحألا ضعب يف ثدحي ريوزتلا نأل ،اهعينصت ذنم تاونس رشع وأ تاونس ثالث اهيلع تّرم ةرايسلا



ىلإ تامولعم لوصوو تايلمعلا ضعبب مايقلا دعبو ،ةديدج ةرايس اهنأ ىلع اهلاخدإ دنع رهظتو اهلكيه ديدجتو ةرايسلا
ةيلمعب موقت يتلا ةحالفلا ةرازو عم تايقافتا اهل مويلا كرامجلا حلاصم نكلو .ريوزتلا تايلمع دوجوب انفرع ،كرامجلا
،دالبلا قطانم لك يف شغلا عمقو ةدوجلا ةباقرب ةفلكم ةراجتلا ةرازو حلاصم نأ امك تاناويحلاو تاتابنلا لكل ليلحت
لئاسو اهب دجوت ال يتلا قطانملا ضعب يفو ،لئاسولا لك اهلو ةيربلا دودحلا يفو تاراطملا يفو ءيناوملا يف
اهل حمسي ال ةعلسلا نإف ةيعونلاو ةدوجلا ةبقارمب افشكو ةصخر اوطعي مل اذإو كرامجلا حلاصم عم نوزكرمتي
،علسلا لـكل Un contrôle systématiqueكانهنذإ ،كالـهتسالاب حيرصتلا مدقت ال كرامجلا حلاصم ىتح ،لوخدلاب
يرورض ىرخألا تاعاطقلا لك لخدتو ،نيصصختم تاراطإ نيوكت ىلإ جاتحي -ةقيقح-  لاجملا اذـه نـكـلو
.ىرخألا حلاصملا لك لخدت طورش ددحت تايقافتا ريضحتب موقت كرامجلا حلاصمو

علسلل حامسلل لكاشملا ضعب ىلع ءاضقلا راطإ يف نيردصملا وأ نيدروتسملا عم حلاصتلا transaction صخي اميف
ديمجت لكاشم ىلع ءاضقلاب تحمس يتلا يه نكلو اطغض ةحلاصملا نكت مل ،اهنم جورخلا وأ دالبلا ىلإ لوخدلاب
نوكت يتلا ةميقلا ديدحتب نيدرتسملاو كرامجلا حلاصم نيب تاضوافملا لالخ نم تحمس امك ،ءيناوملا يف علسلا

لكاشملل يئاهنلا لحلا دجن اننإفtransaction ةحلاصملا نوكت امدنع امومعو ،نايحألا نم ريثك يف تاعازنلا ببس
.ةحورطملا

ءايشأ وأ ةرواجملا نادلبلا ضعب ىلإ رئازجلا نم جرخت تاناويح تناك ءاوس ،شغلا عمقب قلعتت ةريخألا ةطقنلا
ةريبك اهدجن ،ةيرئازجلا دودحلا ىلإ رظنن امدنع ةقيقحلا يف .ةيعرش ريغ قرطب لخدت وأ اهب حرصي نأ نودب لخدت
يف نكلو ىرخأ تايلمعو بيرهت تايلمعو شغ تايلمع كانه نوكت نأ نكمملا نمو ،ءارحصلا يف صوصخلا ىلعو
كرامجلا حلاصم فرط نم ةريبك تايمك اهنم تزجح ةدروتسملا نئاجعلل ةبسنلابف ،ةدوجوم ةباقرلا نإف لاوحألا لك
عمقو ةدوجوم ةباقرلا نكلو ،اهيلع رثعن مل اننأ لمتحملا نم يتلا تايمكلا ضعب دجوت نكلو ،ةراجتلا ةرازو حلاصمو
،ينطولا نمألا ،ينطولا كردلا وأ ،كرامجلل ءاوس نيعباتلا ةلودلا ناوعأ لك تايحالص نم يهو ،دوجوم شغلا
.ةراجتلا ةرازوو بئارضلا حلاصم

وه ءيش مهأ نأ دقتعأو عورشملا اذه ةسارد راطإ يف اهتفاضإ ديفملا نم ىرأ تنك يتلا قيلاعتلا مهأ يه هذه
ةيلودلا ةحاسلا اهتفرع يتلا تالوحتلا لك رابتعالا نيعب ذخألاب كرامجلا نوناق ليدعتو ديدجلا طيحملا عم فيكتلا
ريسي مويلا يرئازجلا داصتقالاو .داصتقالا ةملوعل ارظن ،نادلبلا لك يف اهب لومعملا ىرخألا نيناوقلا عم هماجسناو
هذه نودبو ،ةيرئازجلا تاسسؤملا ةيلاعفو هتيلاعف نم عفرنس هللا ءاش نإو ،يملاعلا داصتقالا عم ماجسنالا هاجتاب
ةيداصتقالا تاحالصإلا راطإ يف اهانقبط يتلا تاءارجإلا لك نأ دقتعأ اذهلو .يباجيإ ماجسنا كانه نوكي ال ةيلاعفلا
يذلا ءيشلا وه اذهو تاسسؤملا ءاسؤرل رامثتسالا حور عيجشتو نيسحتو تاردابملا ريرحت راطإ يف بصت ةيلاملاو
ريخلاب -هللا ءاش نإ- دوعي يذلا ،يملاعلا داصتقالا يف جامدنالا ىلإ ةرشابم هجَّتنل ةيلاعفلا يف نسحي نأ نكمملا نم
.مكيلع مالسلاو مكهابتنا نسح ىلع اركش .اندالب ىلع

ةسلجلا هذه عفرن نأ لبقو ،ةمألا سلجم ءاضعأ ةلئسأ ىلع هدر ىلع ريزولا ديسلا ركشأ :ةسلجلا سيئر ديسلا
يلخادلا ماظنلا نم 55 ةداملل اقبطو روتسدلا نم 118 ةداملا ىلع ءانب هنأ ةمألا سلجم ءاضعأ ةداسلاو تاديسلا ملعأ
صوصنلا ةسارد لامكتسال كلذو 1998 توأ 02 موي ةياغ ىلإ ةيلاحلا ةرودلا ديدمت سلجملا بتكم ررق ،سلجملل
:يهو سلجملا لامعأ لودج يف ةلجسملا ةينوناقلا

،كرامجلا نوناق-
،ةلاطبلا نع نيمأتلا نوناق-
،1998 ةنسل يليمكتلا ةيلاملا نوناق-
،يملعلا ثحبلا نوناق-
.ةحصلاب قلعتملا نوناقلا-

ةداسلاو تاديسلا ملعن ةمداقلا ةرتفلا يف اهنع ريراقتلا دادعإو نيناوقلا هذه ةسارد ةصتخملا ناجلل ىنستي ىتحو
.1998 ةيليوج 18 تبسلا موي ةماعلا هتاسلج فنأتسيس سلجملا نأ ءاضعألا

ةيلاملاو ةيداصتقالا نوؤشلا ةنجل ركشأ امك ،هل قفارملا دفولاو ةموكحلا لثمم ديسلا ركشأ مكمسابو ،ةياهنلا يفو
.مكيلع مالسلاو ةعوفرم ةسلجلاو ةمألا سلجم ءاضعأو نيلخدتملاو



.ءاسم ةسماخلا ةقيقدلاو ةسداسلا ةعاسلا يف ةسلجلا تعفر


